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- pentru postul de televiziune ANTENA 3-NEWS & CURRENT AFFAIRS
Bucureşti, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Clădirea 16, sector 2

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 16 februarie 2017, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a reluat dezbaterile şi procedura de vot cu privire la raportul de monitorizare
întocmit în baza reclamaţiilor nr. 632; 634; 689/1; 705/5; 709/26; 716; 728; 739;
740/25.01.2016; 829/27.01.2017 ş.a. cu privire la emisiuni difuzate de postul ANTENA 3 în
ziua de 22 ianuarie 2017, vizionarea unor înregistrări şi dezbaterile iniţiale având loc în
şedinţa Consiliului din data de 2 februarie 2017.

Postul de televiziune ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS aparţine
radiodifuzorului S.C. ANTENA 3 S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 76.6/16.12.2003
eliberată la data de 22.11.2016 şi decizia de autorizare nr. 882.2-1/22.11.2016).

În urma dezbaterilor, a analizării raportului de monitorizare şi vizionării înregistrărilor,
membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 S.A. a încălcat prevederile
art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi dispoziţiile art. 64 alin. (1) lit. a) şi b), art. 65 lit. c) şi
art. 66 lit. a) din Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului
audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului).

Potrivit dispoziţiilor invocate:
„Legea audiovizualului, art. 3 (2) - 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.

Codul audiovizualului:
Art. 64 (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de

servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii:
a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii;
b) informarea cu privire la un fapt sau un eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată

în mod imparţial şi cu bună-credinţă.
Art. 65 În emisiunile de ştiri şi dezbateri, radiodifuzorii trebuie să respecte următoarele

reguli:
c) titlurile şi textele afişate pe ecran să reflecte cât mai fidel esenţa faptelor şi datelor

prezentate;
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:
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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 data de 22 ianuarie 2017, postul de televiziune ANTENA 3 a difuzat, în
intervalul orar 17:00 – 00:23, emisiuni de dezbateri în cadrul cărora s-a discutat despre
proiectele de ordonanţă de urgenţă privind graţierea şi modificările la Codul Penal şi Codul de
Procedură Penală şi despre protestul public din seara respectivă. Conform raportului de
monitorizare, din care redăm spre exemplificare fragmente, programele au avut următorul
conţinut:

“(...)
Ora 18:00 – Ediţia de weekend
Moderator: Cătălina Porumbel
Prin telefon: Bogdan Chirieac – analist politic (ora 18:18), Marius Pieleanu – sociolog (ora

18:23), Adrian Ursu – realizator Antena3 (ora 18:26)
Titluri afişate pe ecran, alternativ: Breaking News; Sute de oameni protestează în centrul

Capitalei; Liderii PNL, USR şi PMP participă la miting; Jandarmerie: 1.500 de persoane
protestează în Capitală; HotNews: Iohannis e posibil să meargă la protest; Klaus Iohannis, la
protestele din Piaţă; Klaus Iohannis, în mijlocul protestatarilor din Piaţă; Maşina lui Klaus Iohannis
însoţeşte protestatarii; Iohannis în maşină, protestatarii pe jos; Coloana de protestatari se
îndreaptă spre Guvern

(Ora 20:20; rep 20.26 Antena3 22-18) Preşedintele Klaus Iohannis a venit între protestatari,
în Piaţa Universităţii.

Sel 1 (rep 22.00 – 23.11 Antena3 22-18) Bogdan Chirieac: Ce să zic în chestiunea asta?
Deci e o eroare, totul este atunci, iată!, o mişcare politică de doi bani, o încercare de a se
confisca mişcarea de libertate a unor tineri de către un partid politic USR-ul, mic, micuţ,
pitic în Parlament şi de către un domn preşedinte care nu-şi regăseşte cadenţa după
pierderea alegerilor din 11 decembrie. Şi, zic şi eu, la o manifestare de 1.000 de persoane,
dacă vine însuşi preşedintele, înseamnă că preşedintele atâta valorează, 1.000 de
persoane. (…) Păi dacă face şi PSD-ul o demonstraţie de 50.000 de oameni în jurul Palatului
Cotroceni cu ”Jos Iohannis!”, atunci ce se întâmplă? Ne batem în demonstraţii pe străzile
Bucureştiului? Doamne! Eu cred că consilierii de imagine ai domnului Iohannis sunt plătiţi de Liviu
Dragnea, nu se poate altfel.

Sel 2 (rep 23.28 – 25.00 Antena3 22-18) Marius Pieleanu: Doamnă, ăsta este şi un miting
împotriva Partidului Social Democrat, iar preşedintele ţării este… aşa cel puţin ştiu eu,
conform Constituţiei, dincolo de bine şi rău, dincolo de interesele oricărui partid. Ce face? Astăzi
înregistrăm, poate, pentru prima oară într-un mod explicit, implicarea preşedintelui ţării,
într-o perioadă în care nu este campanie electorală, de partea unui partid politic, da? Este
vorba de mişcarea domnului Nicuşor Dan. Pentru mine este şocant să constat, sigur că
constatarea domnului Chirieac e corectă, face un foarte mare bine social-democraţiei şi domnului
Liviu Dragnea, tocmai prin comentariile de tipul celui pe care eu îl fac acum, adică chiar se vrea
suspendat domnul Iohannis, ca să fiu mai pe scurt în înţelesul tuturor şi spre înţelegerea tuturor.
Chiar se vrea a fi suspendat şi, cum să spun, printr-o legitimitate absolută şi printr-un motiv foarte
serios. Putea să fie o manifestaţie ca oricare alta (…)

Sel 3 (rep 26.37 – 28.53 Antena3 22-18) Adrian Ursu: Este aşteptat că această evoluţie să
fie una care va avea noi episoade. E doar primul, cred, pentru că ceea ce am văzut la sfârşitul
săptămânii trecute a fost doar testul. Acesta este primul episod dintr-o serie mai lungă în care se
caută concretizarea a ceea ce, să nu uităm, era mesajul dintru început, din momentul în care
s-a anunţat rezultatul alegerilor, mai ţii minte?, că existau lideri ai USR care spuneau că
vor scoate oamenii în stradă. La vremea aceea nu exista absolut niciun motiv, nu exista



3
niciun pretext, nu exista absolut nicio justificare. Ei bine, s-a găsit pretextul, s-a găsit
motivul, s-a găsit justificarea şi acum liderii politici sunt călare pe motiv, pe justificare şi
sunt în stradă împreună cu protestatarii, protestul, aşa cum am spus-o noi de fiecare dată,
fiind un drept absolut corect, civic, cetăţenesc, câtă vreme el este determinat de o cauză corect
înţeleasă. În clipa de faţă, însă, din păcate, acest protest capătă valenţa unei răsturnări de
scor politic pentru că avem aceeaşi tendinţă pe care am mai văzut-o, şi anume de a
nesocoti ceea ce s-a votat printr-o astfel de acţiune. Că-i o erată, că-i o acţiune de stradă,
că-i o influenţă externă, nu contează ce se votează, contează cum impunem. Şi cred că-n
clipa de faţă vom da măsura rezistenţei democraţiei noastre prin felul în care aceste episoade,
repet, acesta-i doar primul, se vor consuma şi cred că Partidul Social-Democrat şi ALDE şi
guvernul pe care îl reprezintă au arătat că înţeleg sau nu democraţia. Testul e la ei, testul nu e
doar la cei din stradă. Cei din stradă au demonstrat încă de la sfârşitul săptămânii trecute că au
foarte puţină înţelegere în legătură cu motivul pentru care sunt în stradă.

(rep 29.06 Antena3 22-18) Moderatoarea a făcut precizări cu privire la declaraţia
preşedintelui Klaus Iohannis aflat în mijlocul protestatarilor.

Sel 4 (rep 31.16 – 31.53 Antena3 22-18) Adrian Ursu: Ceea ce avem acum este o
tentativă de a reinstaura o majoritate care nu a avut câştig de cauză în alegeri, de a o
construi forţat, de a o înlătura pe cea care a fost validată de popor cu ajutorul unei foarte,
foarte mici părţi din popor pentru că ceea ce există în stradă, evident, nu poate să fie
reprezentativ la scara întregii ţări. Oricât de mulţi, oricât de vocali ar fi, ei nu pot să reprezinte
jumătate din electoratul care s-a prezentat la urne. Ori, electoratul care s-a prezentat la urne a
avut o opţiune, cea pe care…

Sel 5 (rep 33.28 – 34.14 Antena3 22-18) S-a precizat faptul că mitingul nu a fost autorizat,
iar Marius Pieleanu a afirmat că, dacă se întâmpla aşa ceva, în SUA, poliţia intra în forţă în
manifestanţi.

Marius Pieleanu: Apropo de statul de drept, domnul Chirieac.
Bogdan Chirieac: Da, e statul de drept, domnule profesor. Dumneavoastră tocmai îmi spuneţi

acum că preşedintele Klaus Iohannis a început războiul împotriva propriului popor. Dar cum?
Statul de drept… deci preşedintele participă la un miting neautorizat.

Marius Pieleanu: Despre asta e vorba… Despre asta e vorba…
Sel 6 (rep 35.31 – 36.12 Antena3 22-18) Adrian Ursu: Ne amintim că, totuşi, domnul

Klaus Iohannis a participat şi la mitingurile de după nenorocirea de la Colectiv. A dorit să
fie şi atunci printre cei din Piaţă pentru a consfinţi faptul că răsturnarea de guvern este şi
cu binecuvântarea sa. Pentru că acele mitinguri la care a participat domnul Klaus Iohannis
au dus la demiterea Guvernului Ponta şi la instaurarea Guvernului Cioloş. A dorit acum
(neinteligibil) domnul Iohannis să fie parte din poză, să fie limpede că decizia pe care a
luat-o este una cu premeditare şi anume a participat la un miting de răsturnare şi pe urmă
a instalat un nou guvern.

Sel 7 (rep 44.07 – 44.36 Antena3 22-18) Radu Tudor: E adevărat că oamenii aceştia,
înainte de a striga ”Iohannis! Iohannis!” au strigat ”DNA să vină să te ia!”, ”DNA să vină să vă
ia!”, ”La închisoare, nu la guvernare!” şi multe alte sloganuri pro-puşcărie şi anti-instituţiile
statului, ”Parlament penal, marş la tribunal!”, am auzit eu cu urechile mele. Sloganurile acestea
împotriva instituţiilor statului sunt validate astăzi prin prezenţa preşedintelui României.

Sel 8 (rep 47.11 – 47.30 Antena3 22-18) Radu Tudor: Dar ideea este că aceşti protestatari
au strigat ”DNA să vină să vă ia!”, referindu-se la întreg guvernul României. Deci aceşti
protestatari vor ca miniştrii României şi primul-ministru să fie încătuşaţi. Şi preşedintele
României vine şi validează acest slogan mai mult decât provocator.

Ora 18:51 – Punctul de întâlnire
Moderator: Radu Tudor
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Invitaţi în platoul emisiunii: Codrin Ştefănescu – secretar general adjunct PSD, Ludovic

Orban – membru PNL
Titluri afişate pe ecran, alternativ: Breaking News; EXCLUSIV; Coloana de protestatari se

îndreaptă spre Guvern; România se întoarce la instabilitate uriaşă!; Conflict uriaş în stradă,
Iohannis – PSD!; Iohannis: Am venit din indignare; PSD se gândeşte să facă un miting uriaş!;
Violenţe în rândul protestatarilor; Jandarm, lovit la protestele faţă de legea graţierii;
Ofiţerul de jandarmerie a fost luat de Salvare; Iohannis, în stradă împotriva Guvernului!; S-
a strigat către Guvern: ”DNA, să vină să vă ia!”; Mii de oameni strigă: La puşcărie!; Parlamentari
PNL şi USR au fost la miting; România redevine scena de război politic în stradă!; Iohannis
încurajează protestele anti-PSD/ALDE; Iohannis numeşte Guvernul ”O gaşcă politică”;
România aruncată într-un război politic uriaş!; Bătălia Iohannis – PSD se mută pe
bulevarde!

Sel 1 (rep 51.39 – 52.12 Antena3 22-18) Radu Tudor: (…) la aproape o oră de la
declanşarea protestelor, preşedintele Klaus Iohannis însoţit de ofiţeri ai Serviciului de
Protecţie şi Pază a descins în Piaţa Universităţii şi s-a alăturat protestelor anti-
guvernamentale. Este, probabil, pentru prima oară în istoria modernă a României când un
preşedinte în funcţie iese în stradă împotriva guvernului în funcţie şi împotriva majorităţii
care a rezultat în urma alegerilor din 11 decembrie.

Sel 2 (rep 53.47 – 54.19 Antena3 22-18) Radu Tudor: Evenimente absolut incredibile care
se petrec sub ochii noştri şi vizat de aceste proteste este Partidul Social-Democrat. În prezenţa
preşedintelui României, domnule Codrin Ştefănescu, s-a strigat: ”PSD, ciuma Roşie”, ”DNA să
vină să vă ia!”, ”Parlament penal, marş la tribunal!”. Aceste proteste pro-închisoare şi pro-
cătuşe, anti-guvernamentale şi anti-PSD sunt validate de prezenţa lui Klaus Iohannis.

Codrin Ştefănescu: Nu ştiu dacă le validează Klaus Iohannis (…)
Sel 3 (rep 56.36 – 57.42 Antena3 22-18) Codrin Ştefănescu: (…) este posibil ca la

presiunea imensă pe care o fac cei care ne susţin, milioane de oameni care ne-au votat şi
cel puţin cei 800.000 de membri de partid cu familiile lor să facem şi noi nişte contra-
mitinguri. Ne gândim încă. Dacă facem aşa ceva, se va vedea exact care este miza şi care este
susţinerea de care ne bucurăm în România şi ce vor românii exact. Pentru că văd că unii din
sistem n-au înţeles lucrul ăsta şi-mi transmit tot felul de mesaje. Am văzut că şefi de instituţii trimit
mesaje că preşedintele partidului meu n-o să mai fie liber pe stradă până în aprilie, văd că trimit
mesaje şi lui Tăriceanu, văd că trimit mesaje miniştrilor, văd că Olguţa e chemată mai departe să
dea explicaţii şi ei încă nu se potolesc, încă n-au înţeles votul de pe 11 decembrie. Şi atunci eu
cred că trebuie să facem ceva să le reamintim. Şi celor care ne-au scris, zeci de mii, şi-n aceste
ore, şi pe site-ul partidului şi pe pagina noastră de Facebook, vă spunem liniştiţi-vă, ştim ce să
facem, acuma s-a întors şi Liviu Dragnea în ţară după întâlnirea cu Donald Trump, şi mâine vom
lua o decizie pe care o s-o anunţăm. Deci nu cedăm niciunui fel de presiune la ce ne-am propus.

Sel 4 (rep 58.09 – 59.32 Antena3 22-18) Radu Tudor: Trăim momente fără precedent,
momente în care preşedintele României se alătură cu o coloană prezidenţială manifestărilor
anti-guvernamentale şi protestelor care cer, în mod repetat, ”puşcărie, puşcărie”, ”Mergeţi
la-nchisoare, nu la guvernare!” este sloganul care s-a strigat în Piaţă, ”DNA să vină să vă
ia!”, ”PSD, ciuma roşie”, tot ceea ce s-a strigat astăzi în Piaţa Universităţii de către cei care
acum se îndreaptă spre Guvernul României a fost validat prin prezenţa preşedintelui Klaus
Iohannis.

Ludovic Orban: Nu cred că fost validat tot ce s-a strigat. Într-un miting în care sunt câteva
mii de oameni se lansează o mulţime de slogane şi de lozinci. Nu cred că preşedintele
Iohannis validează toate aceste lozinci. Poziţia preşedintelui e clară, s-a manifestat împotriva
adoptării ordonanţei de urgenţă privind graţierea şi împotriva adoptării ordonanţei de urgenţă
privind modificarea Codului Penal şi, probabil, scopul prezenţei sale la manifestaţie este de a
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arăta că susţine în continuare aceste lucruri şi că susţine pe aceia care manifestă împotriva
adoptării acestor două acte normative.

Sel 5 (rep 00.55 – 03.05 Antena3 22-19) Radu Tudor: E un moment foarte tensionat, din
punctul meu de vedere, şi voiam să-l întreb pe Ludovic Orban dacă, în calitate de liberal, susţine
ieşirea preşedintelui în stradă împotriva Guvernului? Vi se pare un gest firesc, democratic?

Ludovic Orban: Nu cred că are în sine ceva nedemocratic să te duci să participi, chiar dacă
eşti preşedinte, la o manifestaţie.

Radu Tudor: E o manifestaţie politică.
Ludovic Orban: E o manifestaţie a unor oameni care transmit un mesaj împotriva adoptării

acestor ordonanţe şi nu văd ceva deplasat din partea preşedintelui să participe la o astfel de
manifestaţie.

Codrin Ştefănescu: Nu că e deplasat, e penibil. Omul ăsta ori urăşte tot ce ne reprezintă,
până şi votul dat de popor, ori e presat de sistem de asemenea manieră încât, pur şi
simplu, a început până şi Iohannis să facă-n nădragi. Şi dacă s-a riscat să vină cu maşina
şi cu SPP-ul lângă 2.000 de manifestanţi şi să-şi asume toate prostiile care se strigă
acolo…

Ludovic Orban: Domnul Ştefănescu, orice om are dreptul să protesteze…
Codrin Ştefănescu: Corect. (neinteligibil) revoluţia.
Ludovic Orban:… să-şi susţină punctul de vedere…
Codrin Ştefănescu: Da, orice om… El e preşedinte, domnul Orban, e preşedintele românilor,

adică şi al meu care nu l-am votat. El trebuie să fie şi preşedintele şi a celor 50 şi ceva la sută
care ne-au votat pe noi acum.

Ludovic Orban: Da, da preşedintele, chiar dacă e preşedintele României, are dreptul la o
opinie, are dreptul la puncte de vedere, are dreptul la păreri şi mai ales are obligaţia de a-i
reprezenta…

Codrin Ştefănescu: Exact. Foarte bine aţi spus. Aşa cum şi noi…
Ludovic Orban: … are obligaţia de a-i reprezenta… Numai puţin să termin, domnul

Ştefănescu, că nu vreau să ne… Are obligaţia de a-i reprezenta pe aceia care crede că au fost
decisivi în momentul în care i-au acordat votul ca să ajungă preşedinte.

Codrin Ştefănescu: Foarte bine aţi punctat. Aşa cum şi eu am obligaţia, la emisiunea lui
Radu Tudor, să dau un mesaj celor care ne-au votat şi ne-au susţinut şi pe care-l repet: Dragi
români care ne-ai votat, nu cedăm nici măcar un milimetru. Toate pachetele legislative pe care le-
am promis, le vom scoate, că vrea domnul Iohannis sau nu, că vrea doamna Kovesi şi procurorul
general sau nu, că vrea X, Y sau nu, că vrea Soros sau nu, noi ce-am promis aia facem până la
capăt.

Sel 6 (rep 03.27 – 06.31 Antena3 22-19) După ce Codrin Ştefănescu a enumerat câteva
dintre proiectele din programul de guvernare, Radu Tudor a afirmat: Nu mai apucaţi să faceţi
programele astea, domnul Ştefănescu. Dacă preşedintele iese în stradă cu mii de protestatari şi
PNL şi USR susţin aceste mişcări de stradă, toată povestea se mută în stradă, domnule
Ştefănescu. Nu mai avem instituţii, nu mai avem dialog între politicieni, nu mai avem rol
instituţional de mediere, avem stradă. Aşadar, dacă vreţi să invitaţi jurnaliştii să prezentaţi
programul de guvernare, s-ar putea să nu mai fie loc.

Codrin Ştefănescu: Cu toată dragostea, să nu vrem, să nu dorim ca strada să aibă vreun
cuvânt de spus, că vă spun…

Radu Tudor: Se întâmplă sub ochii noştri chiar acum.
Codrin Ştefănescu: Cu asta am început emisiunea, v-am spus ce presiuni se fac asupra

noastră din partea colegilor şi susţinătorilor şi celor care ne-au votat să facă un contra-
miting. Păi, credeţi-mă, dacă dăm OK-ul la aşa ceva şi spunem ”Da, hai să facem un astfel
de miting”, primim 200.000 de oameni în faţa Cotroceniului. Sunt zeci de mii de oameni la
nivelul fiecărui oraş. Nu vream să facem lucrul ăsta. Vrem ca să se înţeleagă că nu ne batem
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joc de vot şi am înţeles, vor să manipuleze câteva mii de oameni, e OK să o facă, vrea să
meargă Iohannis acolo, să se urce pe maşină, poate să vorbească la goarnă, e foarte bine.. Eu
sunt de acord cu domnul Orban, e democraţie, este OK, da nu înseamnă că şefi de instituţii care
sunt numiţi încep să-mi urecheze nouă miniştri care sunt votaţi de votul popular sau încep să aibă
opinii vis-a-vis de liderul meu de partid de genul ”n-apucă aprilie să fie liber pe stradă”. Aceste
lucruri sunt foarte grave. Şi atunci răspundem la chestia asta tot politic ţinând cont de votul pe
care-l avem în spate. Şi la ora asta la care vă spun lucrul acesta, sunt convins că milioane de
oameni care se uită la noi, sunt de acord cu poziţia noastră de a nu ceda un milimetru. Dar în
acelaşi timp, atragem atenţia… Sigur, ce se întâmplă azi e democratic. E democratic şi ce voi
decide noi să facem, credeţi-mă. Şi mâine voim lua o decizie în sensul acesta, la presiunile care
vin asupra noastră.

Radu Tudor: Da, suntem în 22 ianuarie, pe 11 decembrie au avut loc alegeri parlamentare în
România, doamnelor şi domnilor, alegeri în care PSD şi ALDE au, în momentul de faţă, o
majoritate de 55% în Parlamentul României. Preşedintele Klaus Iohannis se alătură mişcării de
opoziţie susţinută de PNL şi de USR împotriva Partidului Social-Democrat.

În continuare, moderatorul a dat citirii declaraţia făcută de preşedintele Klaus Iohannis în faţa
protestatarilor.

Sel 7 (rep 13.20 – 15.36 Antena3 22-19) Radu Tudor: Mă îngrijorează foarte tare, domnule
Orban, mă îngrijorează foarte tare, domnule Ştefănescu, că în România nu mai funcţionează
instituţiile, că în România nu mai există dialog constituţional, că în România medierea,
negocierea au murit şi că totul se rezolvă în stradă. Începe să devină un model de
societate anarhică în care politicienii stimulează mişcările de stradă, guvernele sunt date
jos în urma unor proteste, iar preşedintele nu dialoghează cu şefii Parlamentului,
preşedintele se duce neinvitat la şedinţele de Guvern… În acelaşi timp, Partidul Social-
Democrat, prin această iniţiativă, stârneşte mânia a mii de oameni pentru că încearcă să ducă o
ordonanţă fără dezbatere publică iniţială. Nu ia nimeni dreptul Partidului Social-Democrat să facă
astfel de iniţiative, a fost votat, este legitim, are majoritate.

Codrin Ştefănescu: Domnul Radu Tudor, adică tocmai vorbeaţi adineauri… vorbeaţi că-i
trebuie României un om care să dialogheze…

Radu Tudor: Mă îngrijorează faptul că totul se mută în stradă.
Codrin Ştefănescu: V-am înţeles, da tocmai spuneaţi că trebuie să fie dialog, să fie discuţii,

să fie linişte, să fie pace… Păi preşedintele care e al tuturor românilor trebuie să facă lucru ăsta,
să cheme şefii de partide, şefii de la Cameră şi de la Senat, pe primul-ministru la o discuţie, la o
cafea, ca români, discutăm pentru binele ţării… se duce la miting, acolo, la 2.000 de oameni şi
spune că el e nemulţumit cu graţierea. Să ne lase, domne, sistemul cu chestii de genul ăsta pe
noi, că… chiar ştim foarte multe şi eu le mai transmit încă un lucru colegilor noştri de la emisiune
la şefii sistemului care ne terorizează. Adjuncţii voştri, şefii voştri de serviciu, repet ca să se
înţeleagă, oameni din subordinea voastră ne informează, nu zilnic, în fiecare oră, în fiecare
secundă, sunt tone de materiale pe care le primim la partid despre ce-aţi făcut voi, de toată
toxicitatea voastră. Şi mai spun un lucru… Dacă noi suntem informaţi, vă daţi seama cum e
informat Liviu Dragnea care e preşedintele partidului. Infinit mai mult decât noi. Ştim adevărul, cât
de bine suntem informaţi, aşa că lăsaţi prostiile astea. România trebuie să înceapă să respire
liberă, România trebuie să fie ceea ce era odinioară. Şi asta este şansa noastră acum.

Sel 8 (rep 22.51 – 24.14 Antena3 22-19) Ludovic Orban: E în dezbatere publică acuma, şi
nu ştiu dacă nu cumva manifestaţiile astea chiar încearcă să pună oarecum în umbră.
Procurorul General al României a recunoscut existenţa unui protocol de colaborare cu
Serviciul Român de Informaţii care a fost dat în baza acelei decizii a CSAT-ului din vremea
lui Băsescu…

Radu Tudor: Şi despre care magistraţii spun că e în neregulă.
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Ludovic Orban: … despre care magistraţii, în mod evident, spun că e în neregulă. Magistraţii

care au avut curaj, au spus că a fost în neregulă şi să-i pună să completeze angajamentul ăla că
pot să beneficieze de informaţii fără să aducă la cunoştinţa apărării, ceea ce, în mod evident, era
iarăşi o încălcare a legislaţiei. Eu am spus de-a lungul timpului că nu trebuie să înghiţim orice. E
adevărat, în România a fost corupţie, în România, probabil, mai este corupţie, cum există de altfel
în orice fel de ţară, da nu trebuie să devină ideea campaniei anti-corupţie să fie, cum să spun?,
absolutizată astfel încât să nu poată fi dezbătute modul în care s-au luat decizii,
disfuncţionalităţile din sistem, astfel încât să nu se poată exprima critici publice faţă de
disfuncţionalităţile existente în sistem. Toate astea revin în situaţia în care ne găsim. (…)

Sel 9 (rep 31.02 – 31.29 Antena3 22-19) Radu Tudor referindu-se la preşedintele Klaus
Iohannis: (…) îl vedeţi acolo în mijlocul protestatarilor din Piaţa Universităţii în timp ce
strigau ”DNA, DNA să vină să vă ia!”, ”La închisoare, nu la guvernare!”, ”Parlament penal,
marş la tribunal!”… Voi continua să susţin că, prin prezenţa preşedintelui acolo, au fost
validate aceste mesaje împotriva instituţiilor statului, aceste mesaje anti-parlamentare şi
anti-guvernamentale.

Sel 10 (rep 32.33 – 33.28 Antena3 22-19) Codrin Ştefănescu: În România s-au făcut abuzuri
îngrozitoare în anii ăştia, îngrozitoare, înfiorătoare. Toată lumea vorbeşte, nu de dosare făcute
la comandă, nu de oameni băgaţi la puşcărie nevinovaţi, nu de familii distruse, e vorba de
oameni de afaceri distruşi, de controale… de la micul privat, buticar, până la marele
industriaş român, mai mult au câştigat multinaţionalele, de faptul cum au fost umiliţi
românii, profesorii, medicii, totul a fost o umilinţă generală. Şi acum vine un partid ca al
nostru şi spune: ”Facem dreptate!” Aaa, păi, nu… Stai că nu… Noi avem structuri, avem
presa binomului, avem nişte oameni pe care vrem să-i scoatem în stradă, avem nişte
ambasadori care poate ne ajută şi aşa mai departe. Domne, ei nu înţeleg că nu mai merge cu
treaba asta. Nu înţeleg că avem o singură direcţie. Nu înţeleg că nu ne este frică de prostia asta
care ne-o afişează. Că nu putem să dăm înapoi un milimetru la ceea ce-am promis noi. Şi că
toate ceste nedreptăţi, inclusiv asta, trebuie reparată.

Ora 19:59 – Punctul de întâlnire
Moderator: Radu Tudor
Invitaţi în platoul emisiunii: Victor Boştinaru – europarlamentar PSD, Eugen Nicolăescu –

vicepreşedinte PNL, Iosif Buble – stiripesurse.ro
Titluri afişate pe ecran, alternativ: Breaking News; EXCLUSIV; Bătălia Iohannis – PSD se

mută pe bulevarde!; Iohannis: Am venit din indignare; S-a strigat către Guvern: ”DNA, să vină să
vă ia!”; Mii de oameni strigă: La puşcărie!; Conflict uriaş în stradă, Iohannis – PSD!; România
se întoarce la instabilitate uriaşă!; PSD se gândeşte să facă un miting uriaş!; Iohannis, în
stradă împotriva Guvernului!; Parlamentari PNL şi USR au fost la miting; Iohannis: Guvernul
este o gaşcă penală; Iohannis încurajează protestele anti-PSD/ALDE; Războiul Iohannis –
PSD se mută în stradă!; PSD: E cel mai grav lucru făcut de un preşedinte în 25 de ani;
Boştinaru: Un conflict ce poate duce spre suspendare!; PSD: Vrem să aruncăm ţara asta de tot în
aer?; Protestatarii pleacă spre PSD; În Piaţă se scandează lozinci anti-PSD; E ruptură politică
majoră în România!; 21.00 – Ediţie Specială Sinteza Zilei; 21.00 – Lovitură de stat în
desfăşurare; 21.00 – Coaliţia guvernamentală: Iohannis incită; 21.00 – Lider PSD: Extrem de
grav ce face Iohannis; 21.00 – Imagini: Ce lideri politici participă la proteste; 21.00 – România
intră în instabilitate; 21.00 – Au pierdut alegerile, dar au ieşit în stradă; 21.00 – Imagini
incendiare de la proteste; Colectiv 2015 – Bamboo 2017. Scenariu bombă!; Odată coborât în
stradă, mai e Iohannis mediator?; 21.00 – Incendiul nu a reuşit, lovitura de stat continuă

Sel 1 (rep 59.51 Antena3 22-19 – rep 02.00 Antena3 22-20) Radu Tudor: Surpriza serii o
reprezintă faptul că preşedintele Klaus Iohannis a descins printre protestatarii
guvernamentali, protestatari care au strigat ”DNA să vină să vă ia!” către Guvernul
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României, protestatari care au strigat ”Parlament penal, marş la tribunal!”, protestatari
care au strigat astăzi ”La închisoare, nu la guvernare!” Ei bine, aceşti protestatari au fost
în această seară încurajaţi de preşedintele României Klaus Iohannis care a intrat în rândul
lor, i-a felicitat, a dat mâna cu ei şi a făcut câteva declaraţii. Vreau chiar acum să vedem
imaginile pe care preşedintele Iohannis le-a postat pe pagina sa de Facebook cu descinderea din
Piaţa Universităţii şi cu declaraţiile pe care le-a făcut.

Au fost difuzate imagini de la miting şi declaraţia preşedintelui Klaus Iohannis, cu menţiunea
sursa: Facebook.com.

Sel 2 (rep 02.45 – 05.45 Antena3 22-20) Radu Tudor: Este o chestiune fără precedent, n-
am mai asistat la genul acesta de atitudini şi anume, preşedintele să coboare în stradă
alături de protestatarii care strigă împotriva Guvernului.

În continuare, Radu Tudor a dat citirii art. 80, alin. 1 şi 2 din Constituţie cu privire la rolul
preşedintelui, printre care cel de mediere între puterile statului şi între stat şi societate.

Radu Todor: Domnule Boştinaru, ca politician român şi ca politician european în acelaşi timp,
vă întreb, cum priviţi, cum analizaţi coborârea preşedintelui în stradă şi alăturarea domniei-sale în
protestele anti-guvernamentale?

Victor Boştinaru: Aş spune că e cel mai grav lucru comis de un preşedinte al României din
'90 încoace, nu are comparaţie sau egal în niciunul dintre episoadele mai rele cunoscute de
România după '90. Este fără precedent la scara Uniunii Europene, care unu care ştiu relativ bine
evoluţiile politice europene şi internaţionale. Nu există un singur episod în care un preşedinte
al unei ţări să conducă o acţiune de protest împotriva Guvernului ţării pe care el, prin
Constituţie, o conduce, dând mai degrabă imaginea unei republici bananiere în preajma
unei lovituri organizate de o huntă, fie ea militară, fie paramilitară, şi nu în ultimul rând,
ceea ce-mi spuneţi dumneavoastră, doar aţi menţionat capitole şi articole din Constituţie
care, de fapt, în seara acesta n-au fost doar negate de către preşedintele Klaus Werner
Iohannis, ci pur şi simplu, au fost încălcate. Cred că faptele sunt atât de grave, încât spun că
dacă acest conflict va continua în aceeaşi notă… nu uitaţi că altul este sensul în această seară al
opoziţiei preşedintelui Iohannis la instalarea unui guvern PSD după alegeri, altul este sensul
amânărilor şi pertractărilor preşedintelui Iohannis, dar dacă aceste lucruri vor continua în aceeaşi
notă, acest conflict care-i profund dăunător ţării mele, nu mai poate fi soluţionat decât prin
suspendare. (…)

Sel 3 (rep 12.13 – 13.50 Antena3 22-20) Radu Tudor: Ioşca, cum vezi povestea din seara
asta? E fără precedent ca preşedintele să meargă în rândul protestatarilor care strigă ”Jos
Guvernul!”, ”DNA să vină să vă ia!” şi ”Parlament penal, marş la tribunal!”.

Iosif Buble: Păi cred că se apropie de-un an când preşedintele a fost din nou în mijlocul
oamenilor cu prilejul Colectivului, dar nu mai era Guvern atunci că plecase Guvernul
înainte.

Victor Boştinaru: Rezolvase problema.
Iosif Buble: Nu, nu, ieşirea din seara asta e plină de simbolism. Ce se întâmplă? Oamenii

ăştia ies în stradă, dar preşedintele nu vine în stradă de capul lui şi direct. Astăzi şi zilele trecute
a fost aşa un crescendo. S-a politizat foarte mult. E adevărat, acuma, făcând o paranteză, e
dreptul fiecăruia să iasă în stradă să strige pentru orice, e democratic, la fel cum e dreptul
celorlalţi care au fost la vot să pună un Guvern. Şi e la fel de democratic. Ieşi în stradă şi-ţi spui
nemulţumirea, oamenii au fost la vot şi au pus un Guvern.

Radu Tudor: Mie mi se pare nedemocratic să strigi pentru cătuşe şi pentru puşcărie. Astea
sunt, din punctul meu de vedere, manifestări extremiste.

Iosif Buble: Toată lumea ştia… sunt galerii acolo, sunt tot felul de oameni care strigă…
Radu Tudor: Am văzut, da, pe stiripesurse.ro, la tine, ”Ultraşii din galeriile de fotbal sunt la

proteste. Ce-au făcut în Bucureşti?” De unde aveţi aceste informaţii?
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Iosif Buble: Colegii mei au recunoscut oameni din galerie acolo, că, na… nu sunt foarte mulţi

şi sunt liderii galeriilor care sunt în mijlocul lor… Dar nu-i o problemă asta. Foarte bine, şi ei poate
să meargă să protesteze. Problema e că se strigă, se strigă, treaba lor cum se strigă, să nu
degenereze, să nu ajungă în alte lucruri. Numai că a ieşit USR-ul, şi-a asumat. A ieşit azi liderul
PNL care a spus ”noi ieşim în stradă cu ei”, îşi asumă şi ei. Preşedintele, practic, a venit peste
toate astea şi a venit şi a spus ”eu sunt şeful acestei zone, acestei opoziţii, prin urmare, eu vin să
discut cu oamenii”. Nu spun că preşedintele a făcut…

Radu Tudor: Deci protestul a devenit unul politic.
Iosif Buble: Eu zic că e politic în momentul ăsta.
Sel 4 (rep 25.35 – 29.38 Antena3 22-20) Radu Tudor: Haideţi să vedem ceea ce spuneam

că sunt obligat ca jurnalist să fac şi anume o paralelă între 2015 şi 2017. Atunci a fost o
tragedie într-un club şi imediat după aceea au fost mişcări de stradă. Ieri a fost o tragedie
într-un club românesc, Bamboo, slavă Domnului că n-a fost nici un mort, imediat după
aceea sunt mişcări de stradă. Eu cred că nu-i nicio legătură între ele, da ce să vă spun…
Am primit la mesaje de m-am plictisit în legătură cu ceea ce gândesc oamenii. Sunt în
momentul de faţă inclusiv analişti importanţi care spun că ceea ce se întâmplă cum a fost
provocat, că se încearcă un scenariu similar 2015 – 2017 şi că ar fi încercat la Bamboo să
facă ceea ce s-a întâmplat la Colectiv. Eu nu sunt partizanul scenariilor, dar credeţi-mă,
sunt bombardat cu zeci şi cu sute de astfel de mesaje. Paralela 2015 – 2017, ce i se
pregăteşte României.

Pe ecran splitat, au fost difuzate în paralel imagini de la incendiile de la Colectiv, respectiv
Bamboo, imagini de la mişcările de stradă ce au urmat celor două incendii (timp de aproximativ
17 secunde, stop-cadru pe imagini de la proteste în cadrul cărora erau vizibile pancarte pe care
era scris: în 2015 - DNA FII TARE VREM DERATIZARE; în 2017 – DNA).

Radu Tudor: Foarte multă lume face paralela între 2015 şi 2017, între efectul mişcărilor
de stradă de atunci post-Colectiv şi efectul mişcărilor de stradă acum şi anume, se doreşte
răsturnarea Guvernului, se doreşte invalidarea rezultatului votului de pe 11 decembrie, se
doreşte un nou Guvern, o nouă majoritate parlamentară şi, evident, o nouă realitate decât
cea exprimată prin vot. Preşedintele Iohannis, astăzi, în mijlocul manifestanţilor în Piaţa
Universităţii reprezintă, cu siguranţă, cea mia importantă ştire a serii. Evident, protestele erau
programate, deşi nu e un protest autorizat. Nu e o dramă, s-a mai întâmplat în România.
Preşedintele, însă, vine şi validează şi mesajele anti-guvernamentale, şi mesajele anti-
parlamentare, şi mesajele pro-închisoare strigate de protestatari. Preşedintele Klaus Iohannis în
mijlocul celor care au protestat astăzi în Piaţa Universităţii, o filmare postată chiar de domnia-sa
pe pagina de Facebook.

Din nou, au fost difuzate imagini de la miting şi declaraţia preşedintelui Klaus Iohannis, cu
menţiunea sursa: Facebook.com.

Sel 5 (rep 33.04 – 34.24 Antena3 22-20) Radu Tudor: Domnule Boştinaru, ne reîntoarcem la
un război între preşedinte şi Guvern, preşedinte şi majoritate parlamentară, preşedinte şi partid
de guvernământ, situaţie pe care am mai traversat-o şi pe care românii, cred, în majoritatea lor,
că nu şi-o mai doreau.

Victor Boştinaru: În mod cert, românii nu şi-o doreau. La fel de cert este că acest război are
costuri enorme, economice şi sociale. Dar aminteaţi la început de episodul Colectiv şi de
Bamboo. Există o incredibilă similaritate şi n-ai cum să nu asociezi cele două momente cu
ideea sau obsesia ”guvernului meu”, ca să citez dintr-un clasic. Dar dacă e vorba despre
această decriptare a gesturilor preşedintelui, înseamnă…

Iosif Buble: Păi… nu zic doar eu…uitaţi aici…
Victor Boştinaru: Nu, nu, sunt de acord cu ea. Nu, nu, nu, sunt de acord cu ea.
Iosif Buble: Domnul Cristian Tudor Popescu tocmai spune… comenta domnia-sa, ”s-a frecat

de mulţime, e ieftin”, spune de preşedinte.
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Victor Boştinaru: Înseamnă că pretextul preşedintelui cu cele două proiecte legislative,

cu vizita la Guvern, este totul o făcătură de doi lei. Hotărârea era luată, trebuia găsit doar
un pretext, o aparenţă, ca să declanşăm acest război nuclear între preşedinte şi naţiunea
sa. (…)

Sel 6 (rep 42.30 – 44.07 Antena3 22-20) Iosif Buble: Nu ştiu dacă-i bine sau nu-i bine, eu
ştiu că 80% din ce se scrie acolo, în ordonanţele alea, practic, e o punere în acord a deciziilor
Curţii care sunt în vigoare cu legislaţia actuală. E senzaţia, şi aici oamenii sunt foarte supăraţi, e
senzaţia că (neinteligibil) ăsta mare al celor două ordonanţe ar lăsa să scape anumiţi oameni
penali şi aici preşedintele pedalează. Ar trebui să vină PSD-ul sau majoritatea sau Guvernul să
spune, domne, niciun politician nu scapă sau nu se încadrează aici.

Radu Tudor: Sau nu beneficiază.
Iosif Buble: Sau, dacă s-ar încadra, nu va fi, să iasă singur să spună. Adică asta e problema,

nu deţinuţii care sunt în puşcărie şi poate vor ieşi. E problema doar că oamenii se simt frustraţi că
s-ar putea ca printre miile de puşcăriaşi să scape şi nişte politicieni.

Radu Tudor: Trebuie să luăm acum publicitate. E o situaţie absolut aberantă. Democraţia
nu mai funcţionează în instituţii, ea funcţionează pe stradă, deciziile nu mai sunt luate prin
mediere între şefii instituţiilor, ci prin proteste la care se alătură preşedintele României,
acolo unde se strigă ”Jos Guvernul!”. Există un proiect de ordonanţă controversată pentru
că, repet, Cioloş a făcut 137 de modificări la Codul Penal prin ordonanţă de urgenţă şi n-a
mai protestat nimeni…

Iosif Buble: Şi fără dezbatere.
Radu Tudor: … nici Iohannis, nici PNL, nici nimeni.
Iosif Buble: Fără dezbatere, fără dezbateri publice.
Radu Tudor: Fără nici un fel de dezbatere publică. A băgat-o Prună într-o noapte şi

atunci totul a fost OK. Eee, acum ne aflăm în dilema: proiect de ordonanţă neadoptat,
controversat şi oameni care strigă în stradă în favoarea puşcăriei. Sincer, nu-mi place deloc cum
arată România acum. Aş fi preferat să fie un dialog între instituţii şi o rezolvare între cei care sunt
definiţi ca mediatori de către Constituţia României.

Ora 21:00 – 00:23 – Sinteza zilei
Moderatori: Mihai Gâdea şi Mircea Badea.
Invitaţi în studio: Cosmina Cerva-avocat, Norica Nicolai-ALDE, Cătălin Ivan-PSD, Cristian

Buşoi-PNL, Bogdan Chireac-analist, Mugur Ciuvică-prşedinte GIP.
Titluri: Lovitură de stat în desfăşurare. România intră în instabilitate. Au pierdut

alegerile dar au ieşit în stradă. Imagini incendiare de la proteste. Solicitarea preşedintelui
PSD, către Ministerul de interne. Liviu Dragnea a cerut îndepărtarea jandarmilor din faţa
PSD. Coaliţia guvernamentală: Iohannis incită. Incendiul nu a reuşit, lovitura de stat
continuă. Aţi ieşi în stradă împotriva abuzurilor? Lider PSD: Extrem de grav ceea ce face
Iohannis. Colectiv 2015-Bamboo 2017. Scenariu bombă! România redevine scena de
război politic în stradă. Protestatarii, scene de huliganism la adresa jurnaliştilor. Dragnea:
“E un început de lovitură de stat”. Dragnea: „Preşedintele României, în fruntea unei noi
mineriade”. Dragnea: Iohannis este împotriva ordinii constituţionale. Dragnea cere lista
acoperiţilor din justiţie. Avocat Bamboo: Focul a fost pus intenţionat. Surse: Doi şi-un
sfert, implicat în protestele de azi. SRI respinge categoric implicările în proteste.

Mitingul din seara zilei de 22.01.2017 la care a participat şi preşedintele României, domnul
Klaus Iohannis, precum şi incendiul din clubul Bamboo au reprezentat baza afirmaţiilor şi
comentariilor dintre invitaţi şi moderatori în cadrul emisiunii Sinteza zilei din aceeaşi seară.
Redăm în continuare fragmente din intervenţiile celor prezenţi în studio.

(sel.1) Mihai Gâdea: Doamnelor şi domnilor, ceea ce s-a întâmplat în această seară în
Bucureşti şi ceea ce se întâmplă este socotit de unii ca fiind un protest legitim, este socotit de alţii
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ca fiind o lovitură de stat în desfăşurare. Preşedintele Klaus Iohannis şi mai mulţi lideri politici au
participat la aceste mişcări de stradă. Preşedintele legitimează aceste proteste şi în felul acesta
legitimează această situaţie pe care o vedeţi. Urmăriţi aşadar în această seară o ediţie specială
în care vom transmite imagini, vom reveni la cele mai importante momente ale acestui protest. Vă
informăm că preşedintele PSD, în urmă cu câteva minute a cerut Ministrului de Interne să retragă
jandarmii din faţa PSD. Imaginile pe care le urmăriţi acum sunt din zona PSD, sunt imagini în
direct. Vom reveni şi la cele mai importante imagini ale zilei.

Mircea Badea: Sigur că eu sunt unul dintre cei mai mari fani ai protestului, ca gest
cetăţenesc absolut necesar într-o societate normală. Chiar eu am recurs la acest gest de foarte,
foarte multe ori, am participat la foarte multe proteste, alături de foarte mulţi oameni, în foarte
multe ocazii. Ca atare sunt printre suporterii gestului acesta de a protesta. În momentul în care
agenda unui protest devine politică şi preşedintele României participă la acest protest, el
încetează să mai fie un protest, pur şi simplu devine un demers pentru a răsturna o putere
instalată legitim, chiar în urmă cu o lună. Dacă era cu Jos PSD după doi ani de guvernare,
atunci sigur, în doi ani se pot întâmpla multe. De exemplu dacă ar mai participa acum la
prezidenţiale, domnul Klaus Iohannis n-ar mai obţine nici pe departe scorul pe care l-a obţinut
acum doi ani. Dar tocmai au fost alegeri, acum o lună. Din nou se încearcă prăbuşirea unui
guvern cu manifestaţii de stradă. S-a întâmplat tot pe vremea guvernării PSD în cazul
guvernului Ponta, se încearcă acum, în cazul guvernului Grindeanu. Reţeta este aceeaşi,
arde un club, acest incendiu a fost mai nereuşit decât a fost incendiul de la Colectiv.
Coincidenţa este prea mare ca să n-o remarci totuşi. Adică este o orânduire a
evenimentelor care nu poate fi negată şi anume, arde clubul, ies cetăţenii pe stradă, cade
guvernul. N-a ieşit atât de bine incendiul de la Bamboo, adică atât de oribil, în sensul
acesta, din fericire, n-a ieşit bine pentru cei care sperau să iasă bine, în sensul acesta am
spus şi atunci, preşedintele a simţit nevoia să dea un imbold protestelor de stradă care
sigur, au pornit absolut legitim. Cei care au o problemă cu ceea ce vrea să facă guvernul au
vrut să-şi spună punctul de vedere. Foart bine! A venit preşedintele, au venit oamenii politici
şi acest demers este de fapt unul de răsturnare a guvernului.

Mihai Gâdea: Vom avea toate opiniile tuturor partidelor, nu doar ale acelora care sunt
implicaţi în ceea ce se întâmplă în această seară în Bucureşti şi nu numai, pentru că imaginile
vorbesc despre nişte manifestaţii la care participă oameni politici. Deci, pe de o parte avem
oameni în stradă, oameni politici în stradă, care gestionează aceste proteste, există
membri de partid care au chemat simpatizanţii la aceste proteste, doamna Raluca Turcan,
preşedintele PNL a vorbit despre posibilitatea ca domnia sa să participe. Există un fost
deputat al PNL care a arătat public sms-ul pe care l-a primit din partea PNL pentru a
participa la proteste. Nicuşor Dan, liderul USR şi o serie întreagă de alţi lideri USR au
invitat simpatizanţii la proteste. Veţi vedea imagini cu oamenii politici care participă la aceste
proteste şi de asemenea cu oamenii din propagandă, pentru că nu trebuie să ne ferim, sunt
oameni din propagandă care de asemenea au invitat la aceste proteste. Sunt aceste proteste
neautorizate o ocazie ca preşedintele să fie taxat pentru această prezenţă, mai poate să fie
preşedintele mediator în situaţia în care se plasează în mod cert de partea unor forte
politice?

Mircea Badea: N-a fost niciodată! N-a fost niciodată decât de partea unor forţe politice. N-a
fost nicio zi din viaţa lui de preşedinte, Klaus Iohannis mediator sau moderator în societate.
Niciodată, niciodată, nici măcar o dată!

Mihai Gâdea: Este o încălcare a Constituţiei faptul că preşedintele girează astfel de mişcări
de stradă şi desigur, întrebarea legitimă este ce vor face ceilalţi, pentru că cei care au ieşit în
stradă reprezintă anumite curente politice, dar ce se întâmplă cu cei care au votat o majoritate cu
60%?
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Mircea Badea: Dar nu poţi să răstorni la o lună după vot, nu poţi să răstorni cu 15.000

de oameni o majoritate parlamentară votată de 3.500.000 de oameni. N-ai cum! Decât dacă
cele 3.500.000 de oameni aleg să stea liniştiţi în casele lor, aşa cum s-a întâmplat şi data
trecută, în cazul guvernului Ponta şi atunci, reţeta devine simplă, indiferent de vot, 15.000
de oameni în stradă schimbă orice fel de vot!

Mihai Gâdea: Am adresat o întrebare în această seară pe facebook-ul meu personal, la
care puteţi răspunde, deja au răspuns foarte mulţi dintre cei care urmăresc pagina mea de
facebook, însă vă invit s-o faceţi şi dv. Întrebarea este: Aţi ieşi în stradă împotriva abuzurilor?
Este o întrebare nu pentru această seară ci pentru zilele următoare. Dacă dv. aţi ieşi în
stradă împotriva abuzurilor! Aceste proteste vin după o serie întreagă de dezvăluiri cât se
poate de clare cu privire la modul în care în anumite situaţii, în anumite cazuri importante au
intervenit forţe nelegitime, forţe oculte, pentru a influenţa anumite decizii în instanţă. Să nu uităm
zilele trecute, săptămânile trecute au fost o serie întreagă de dezvăluiri care au dus chiar la
demiterea şefului operativ al SRI, gen. Florian Coldea, însă domnia sa nu era nimic altceva decât
parte dintr-o grupare mai mare, despre care chiar fostul preşedinte al României vorbeşte în nişte
înregistrări. Doamnelor şi domnilor, în această seară, dacă vreţi să răspundeţi, vreţi să ieşiţi
în stradă, repet nu în seara aceasta, într-un miting sau într-o întâlnire autorizată.

Mircea Badea: Într-un marş sau într-o plimbare, un demers public, vizibil, cetăţenesc,
legitim.

Mihai Gâdea: Aţi dori lucrul acesta? Să ieşiţi în stradă pentru a protesta împotriva
abuzurilor?

Mircea Badea: Da, eu aş dori să ies în stradă să protestez împotriva abuzurilor! Sistemul de
fapt este foarte simplu. Exact cum este sistemul ăsta de răsturnare a guvernelor legitime, 15.000
de oameni în stradă şi cade guvernul indiferent de vot, mai există un sistem, de asemenea foarte
simplu. Preşedintele numeşte procurorii, numeşte judecătorii, numeşte şefii SRI şi execută
adversarii politici. Chestia asta se numeşte justiţie! Ei, nu prea mai merge, după 12 ani de sistem
de ăsta ticăloşit care a mutilat România, cred că este suficient şi cred că este momentul ca “ieşi
afară javră ordinară” să se întoarcă!

(sel.2) Mihai Gâdea: Vedeţi chiar acum imagini în partea dreaptă a ecranului, imagini live,
unii dintre protestatari au decis să meargă acasă, însă vom vedea dacă acest lucru se va
întâmpla.

Mugur Ciuvică: În stânga ecranului sunt nişte lucruri foarte tari! Este domnul Iohannis într-o
geacă roşie. Adică domnul Iohannis, în afară de multe alte lucruri importante care s-au petrecut
astăzi, domnul Iohannis s-a gândit să se ducă în piaţă unde se striga “Jos ciuma roşie!”, îmbrăcat
exact într-o geacă roşie.

Mihai Gâdea: Atunci când vrei să fii remarcat te poţi îmbrăca în haină roşie.
Mircea Badea: Vroia să fie un elefant neobservabil!
Mugur Ciuvică: Dar totuşi, te duci la o manifestaţie unde strigă ăia “Jos ciuma roşie!”,

îmbrăcat fix în roşu? În afară de faptul, sigur că oamenii erau sideraţi, că se plimba cu maşina.
Mircea Badea: Era uşor de remarcat, că Iohannis era cu girofar! Eu n-am mai văzut proteste

cu girofar până acum…
Mugur Ciuvică: Şi cu maşina pusă pe avarii, dar a mai fost o chestie foarte tare, dacă daţi

imaginile, când s-a plimbat el prin mulţime. Avea două cercuri concentrice de spp-işti care i-au
creat aşa un spaţiu de câţiva mp. Ca să nu se lovească de protestatari, poate că o fi luat personal
chestia cu “ciuma roşie”! Să mergi la manifestaţie cu 10-15 spp-işti în jurul tău este iarăşi o
premieră, cred că o premieră mondială!

Mihai Gâdea: Doamnelor şi domnilor, vom lua cele mai importante imagini, informaţii, vom
lua reacţii de la cei mai importanţi lideri politici, comentatori, încercăm să înţelegem ce s-a
întâmplat în această seară şi dacă, într-adevăr, ceea ce a fost avansat, că este o lovitură de
stat în desfăşurare, pentru că în urmă cu o lună au fost alegeri legitime în România care nu
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au fost contestate, nu au fost fraudate iar în această seară s-a strigat împotriva Guvernului.
Mai mult decât atât, s-a cerut să fie împachetat Guvernul şi trimis direct la puşcărie.

Mugur Ciuvică: Şi Parlamentul, nu numai Guvernul!
Mircea Badea: În SUA au ieşit nişte milioane, milioane de oameni, nemulţumiţi de faptul că

Trump a câştigat alegerile. Asta e! Le-a câştigat!
Mugur Ciuvică: Au ieşit, dar doamna Hillary Clinton sau domnul Barack Obama nu au

participat…
Mircea Badea: Nu au participat! Nu le-a venit ideea, dar domnul Iohannis e mult mai

inteligent şi mult mai de acţiune.
(sel.3) Mihai Gâdea: Doamnelor şi domnilor vreau să urmărim împreună o comparaţie foarte

interesantă înainte de orice. Protestele acestea seamănă izbitor cu ceea ce s-a întâmplat
după tragedia de la Colectiv.

Mircea Badea: Chiar până la detaliu seamănă! Devine absolut înspăimântătoare
coincidenţa!

Mihai Gâdea: Am vrea să priviţi în două ferestre. În stânga veţi vedea protestele din 2015,
după tragedia de la Colectiv şi protestele de astăzi. Comparaţiile sunt atât de puternice
încât nu e nevoie de niciun fel de comentariu! Să vedem acest montaj realizat de colegii mei
chiar în această seară! Avem nevoie de câteva clipe pentru a putea difuza acest montaj. Ceea ce
este de remarcat la ce s-a întâmplat astăzi, de asemenea, este o participare a unor oameni
politici din USR, oameni politici care au oferit pe facebook imagini live, de asemenea sunt de la
PMP, fostul colonel sau poate actualul colonel sub acoperire Robert Turcescu.

Mircea Badea: Asta nu înseamnă că dacă eşti de la USR n-ai voie să protestezi sau dacă
eşti de la PNL n-ai voie să protestezi! Dar e un protest încărcat mult politic! Noi trebuie să
spunem lucrurilor pe nume… Sunt cetăţeni cu opţiuni politice clare care acţionează conform
opţiunilor proprii.

Mugur Ciuvică: Eu cred că nu mai e încărcat politic. E un miting politic, daţi-o încolo de
treabă, adică să ne prostim singuri?! S-au străduit foarte mult să scoată lumea în stradă cu
SRI-ul şi cu Soros, de un patetism de ăsta, erau ăştia, Tăpălagă şi Dogioiu, dom’le, ultima
speranţă, mâine, dacă nu ieşiţi în stradă se prăbuşeşte România! Erau disperaţi.

Mircea Badea: Aicea să ştiţi că şi eu sunt de acord cu ei. Şi eu cred că dacă noi, ceilalţi
nu vom ieşi în stradă se va prăbuşi România!

Mugur Ciuvică: După ce au fost aşa disperaţi, probabil că şi-au dat seama probabil că nu
reuşesc doar cu Hotnews şi cu Digi şi cu Ziare.com (Pe ecran se difuzează imagini în paralel cu
cele două mitinguri-Colectiv 2015, Bamboo-2017)

Mihai Gâdea: Domnule Ciuvică e foarte importantă această comparaţie. La finalul lui 2015
arde un club din Bucureşti.

Mircea Badea: Cu urmări absolut înfiorătoare.
Mihai Gâdea: O tragedie naţională, iar în dreapta vedeţi imagini din 2017 cu modul în

care a luat foc, foarte suspect clubul Bamboo.
Mircea Badea: Ce să vezi, coincidenţă, tot pe fondul unei nemulţumiri teribile legate de

Guvern a unora, pentru că noi ţinem minte cum au încercat să-l dea jos pe Ponta. I-au
făcut două dosare penale rizibile, absolut penibile, ca să-l determine să demisioneze. Ăla a
zis Nu! A, nu? NU! Atunci, bine! Şi s-a întâmplat ieşitul în stradă după ce s-a întâmplat
tragedia uriaşă de la Colectiv!

Mugur Ciuvică: Ce-aţi spus dv. contează. Aicea incendiul a fost stins şi s-a terminat
fără victime şi atuncea, astăzi au decis: dom’le, n-o să iasă lumea doar cu ce facem noi cu
SRI şi Soros şi incendiul a fost stins, motiv pentru care au apelat la cozile de topor din
politică, adică PNL, USR să se agite, să-şi mai aducă şi ei oameni şi sigur, domnul
preşedinte, adică au transformat un miting pe care ei şi l-ar fi dorit de ăsta al societăţii
civile, indignate de graţieri, într-un miting politic 100%!
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(sel.4) Cristian Buşoi: Nu este un miting politic! Este un miting 100% al societăţii civile,

al unor români care s-au mobilizat pe internet.
Mugur Ciuvică: Este 100% al societăţii SRI, susţinut de politicieni de la dv. domnu

Buşoi!
Cristian Buşoi: A fost anunţat acest miting încă de la începutul săptămânii. Cei mai mulţi

sunt cetăţeni care sunt supăraţi, indignaţi de demersul Guvernului de a reglementa prin
ordonanţe de urgenţă chestiuni care ţin de legile din România şi pe formă şi pe fond.
Preşedintele Klaus Iohannis este solidar cu aceşti oameni care au protestat şi şi-a spus
foarte clar punctul de vedere. Mi se pare foarte bine că a fost la această manifestare. Nu
este împotriva PSD, este împotriva unui demers netransparent al actualului Guvern prin
ordonanţe de urgenţă nerezolvând problema justiţiei sau penitenciarelor din România, ci
doar rezolvând nişte probleme punctuale ale domnului Dragnea şi ale altora.

Cătălin Ivan: Domnu Buşoi care este problema lui Klaus Iohannis, a PNL-ului şi a USR-ului,
când cele două ordonanţe sunt în dezbatere publică? Sunt trimise peste tot. Se aşteaptă punct
de vedere, se aşteaptă amendamente la cele două ordonanţe, se va da o formă finală care după
aceea va însemna o decizie a guvernului. În acest moment domnu Buşoi ne aflăm în această
situaţie, când ordonanţele sunt trimise la toate instituţiile, la organizaţiile profesionale, la absolut
toţi cei care pot să aibă un punct de vedere pertinent pe cele două ordonanţe care ar trebui să
rezolve două probleme importante ale României. Una legată de neconstituţionalitatea unor
articole din codurile penale şi alta, cu situaţia reală pe care absolut toţi românii ar trebui s-o ştie
dar n-o ştiu, din penitenciarele din România care înseamnă sancţiuni financiare foarte grave
aplicate României de către U.E.

Cristian Buşoi: Acest simulacru de consultare publică există pentru că, săptămâna trecută
preşedintele României a mers personal la Guvern pentru a opri adoptarea în acea şedinţă, faptul
că se lasă 4-5 zile pentru acea dezbatere (…) Eu cred că dezbaterile acestea trebuie să se
poarte în Parlamentul României şi nu prin O.U. Graţierea este doar o perdea de fum pentru alte
lucruri care trebuie să resolve problemele domnului Dragnea şi ale altora.

Mircea Badea: Domnu Buşoi, doamna Prună a modificat Codul Penal prin O.U. Nu v-am
auzit atunci deloc!

Cristian Buşoi: Sub nicio formă nu vorbim de modificări atât de radicale.
Mircea Badea: Am înţeles. Pe dv. nu vă interesau modificările alea! Vă interesează doar

astea!
Mugur Ciuvică: Domnu sluga lui Iohannis, nu mai minţiţi aicea! Lăsaţi-o dracu de treabă!
Mihai Gâdea: Haideţi să păstrăm un limbaj…
Cristian Buşoi: Vă rog să păstraţi un limbaj cuviincios!
Mugur Ciuvică: Păstraţi dv. un limbaj cuviincios şi nu mai minţiţi aicea! Eu sunt foarte

bucuros de ce se întâmplă. Foarte bucuros sunt!
Cristian Buşoi: În România nu se poate face un abuz printr-o ordonanţă de urgenţă!
Mugur Ciuvică: Ar fi fost mult mai rău dacă nu vă implicaţi direct. Aşa, aţi venit ca nişte

papagali şi aţi spus: e mitingul nostru, fraierilor!
Mircea Badea: S-a înţeles!
(sel.5) Mihai Gâdea: Aş vrea să o auzim pe doamna Norica Nicolai cu privire la ceea ce s-a

întâmplat astăzi, care este punctul domniei sale de vedere!?
Norica Nicolai: Fără îndoială, ceea ce se întâmplă şi acum este o acţiune politică! Nu ştiu de

ce am ajuns într-o stare atât de jalnică în politica românească. Noi vorbim şi luăm atitudine
împotriva a ceea ce nu există. Există o lege care reglementează tehnica legislativă şi care obligă
orice guvern să pună în discuţie, timp de 30 de zile un proiect de lege. Ar trebui să înţelegem că
în statul de drept, înseamnă câteva atribute suverane pe care ţi le dă Constituţia şi cei care au
dreptul de a reglementa în această ţară sunt Parlamentul şi Guvernul, pe baza principiilor
constituţionale. Noi cetăţenii, ne putem spune opinia, avem diverse forme de consultare. Vorbea
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domnul Buşoi despre un simulacru de consultare. O consultare în stradă cu vreo 500.000 de
oameni este tot un simulacru de consultare domnule Buşoi?

Cristian Buşoi: Nu. Este un protest al unor oameni, nu sunt 500.000, sunt foarte mulţi
Norica Nicolai: Domnule Buşoi este jalnic ceea ce faceţi şi este trist pentru mine ca fost

membru al PNL. Nu vorbiţi despre nimic.
Cristian Buşoi: Nu are nicio implicare PNL în aceste proteste. Faptul că
Norica Nicolai: Atunci ce caută liderii PNL printre protestatari?
Cristian Buşoi: Dacă sunt şi oameni care sunt membri ai PNL, sunt pentru că se simt

solidari cu acei cetăţeni…
Mugur Ciuvică: Daţi-i domnului Buşoi că o fi dormit astăzi. Daţi-o pe Turcan care

anunţă lumea să iasă în stradă că liberalii ies în stradă.
Cristian Buşoi: Da, dar nu e miting organizat de noi! Sunt nişte cetăţeni ai

Bucureştiului care au ieşit şi la care se pot adăuga şi liberali!
Norica Nicolai: Sunt şi din provincie domnule Buşoi!
Cristian Buşoi: Şi liberali se pot adăuga pentru că suntem solidari cu ce se întâmplă acolo!
Mircea Badea: Nimeni nu neagă dreptul oricărui om din România să iasă în stradă! Este

absolut în regulă dar să spuneţi că ăsta nu este un protest politic, eu zic că este un protest politic!
Îi văd pe toţi ăia din politică în stradă. Aţi ajuns de la 30% la 20% în 6 luni! Credeţi-mă, dacă ar fi
alegeri astăzi n-aţi lua mai mult de (nu se înţelege!)

Cristian Buşoi: Asta nu putem şti decât dacă ar fi alegeri şi am vedea ce s-ar întâmpla!
Mircea Badea: Păi au fost alegeri. Vreţi altele?
Cristian Buşoi: Alegerile sunt peste 4 ani!
Mihai Gâdea: Alegerile sunt peste 4 ani. Ceea ce avem în această seară este un

eveniment important la o lună de zile după alegeri, în care noi avem următorul lucru.
Preşedintele României iese în stradă alături de protestatari într-un miting neautorizat!
Dv.consideraţi că este în regulă un astfel de lucru, mai poate preşedintele să se aşeze la
masă, să medieze cu ambele tabere, mai poate preşedintele să aibă legitimitatea de a fi
deasupra partidelor?

Mircea Badea: Presupunând că s-ar fi aşezat vreodată!
Cristian Buşoi: Eu cred că poate. Nu este un miting al vreunui partid politic sau unor partide

politice, nu este un miting împotriva unui partid politic,
Mugur Ciuvică: Cum nu este domnule, când strigă PSD la puşcărie!?
Cristian Buşoi: Este un miting împotriva unei iniţiative a Guvernului de a legifera prin O.U.

schimbarea unor legi importante din România.
Mircea Badea: Da, domnul meu. Când a făcut Cioloş asta n-aţi zis nici pâs, că vă

convenea! Acum nu vă mai convine!
Cosmina Cerva: Dumneavoastră sunteţi împotriva acestor schimbări legislative sau

împotriva acestei ordonanţe? Adică a modului cum ei vor să facă schimbările?
Cristian Buşoi: Şi-a modului cum vor să facă schimbările şi a unei mari părţi din

conţinutul acestei ordonanţe. A explicat foarte clar preşedintele!
Cosmina Cerva: Lăsaţi-l pe preşedinte! Eu vă întreb pe dumneavoastră!
Cristian Buşoi: Avem aceeaşi poziţie! PNL şi preşedintele pe această chestiune.
Cosmina Cerva: Adică să nu mai vorbesc cu dv. şi să-l întreb pe preşedinte?
Cristian Buşoi: Nu, dar vroiam să fac această precizare.
Mircea Badea: Toată lumea a înţeles că sunteţi cu preşedintele, credeţi-mă nu este

nicio nelămurire aici!
Mugur Ciuvică: Chiar şi eu m-am exprimat mai devreme în sensul ăsta dar v-aţi

supărat atunci!
Cristian Buşoi: Sigur că Legea graţierii, o Lege a graţierii discutată la modul serios este

poate necesară în România. Ne-o va cere şi CEDO, sunt probleme mari în penitenciare, oamenii
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sunt umiliţi, sunt condiţii total neeuropene, comparate cu “lumea a III-a”. Graţierea este una,
amnistia şi dezincriminarea unor situaţii este cu totul şi cu totul altceva (…)

Norica Nicolai: Eu ştiu că cineva spunea că zgomotul este cea mai bună formă de
propagandă dar terminaţi, că vorbim despre nişte lucruri care sunt serioase. Graţierea este o
instituţie. Nu vorbeşte acest proiect de dezincriminare, Dumnezeule! Nu vorbeşte de amnistie!
Încetaţi o dată cu tipul ăsta de dialog!

Cristian Buşoi: Faptul că se fac modificări în acest sens, pe articole ale codului, în partea
Cătălin Ivan:…Cele două ordonanţe au fost citite de dv.? Cred că nu ştiţi despre ce vorbiţi!
Cristian Buşoi: Sigur că au fost citite. Au fost şi dezbătute public. Acum cred că exageraţi dv.
Cătălin Ivan: Nu exagerez deloc!
Cristian Buşoi: Nu prea ştiţi despre ce vorbiţi! Am văzut foarte multe comentarii de bun simţ

care critică foarte tare aceste ordonanţe. Şi felul în care se dau şi conţinutul lor. (…)
(sel.6) Bogdan Chireac: …problema mea e alta! Ce-a căutat preşedintele României la un

miting ilegal? Neautorizat!
Cătălin Ivan: Asta este singura mare problemă.
Bogdan Chireac: Este singura problemă. Că au venit 8 mii, că au venit 10 mii, eu initial i-am

salutat. Înseamnă că suntem o naţiune tânără.
Mihai Gâdea: E foarte în regulă să protestezi!
Mircea Badea: Lasă că o să protestăm şi noi! Am mai făcut-o de multe ori!
Bogdan Chireac: …dacă vrei să vii, vii, dacă nu vrei să vii nu vii şi cu asta basta! E frumos

afară, e cald, e soare! M-am dus şi eu printre nămeţii ăia de doi metri din Bucureşti, m-am dus să
mă plimb. Dar ce-a căutat preşedintele la acest miting?

Mugur Ciuvică: Domnu Chireac, nu-i chiar aşa normal pentru că domnul Dragnea pe
care vor să-l bage Iohannis şi PNL-ul şi USR-ul la puşcărie pentru că a câştigat alegerile,
ştiţi că e condamnat la doi ani cu suspendare, exact pentru că a folosit, cică ar fi folosit
nişte baze de date. Ştiţi asta? La Referendum!

Norica Nicolai: Şi pentru că a chemat oamenii la vot! Când se cheamă oamenii la
miting cum e?

Mugur Ciuvică: El pentru asta e! Pentru că a folosit baze de date şi a încălcat dreptul ăla,
protejarea datelor cu caracter personal. Pentru asta e condamnat el cu suspendare. Adică exact
ce-au făcut ăştia la miting!

Cătălin Ivan: Acum 5 ani a fost un ofiţer care a participat la un miting neautorizat, în uniform
militară şi a fost dat afară din armată. Dacă şeful armatei participă la un miting neautorizat?...

Mihai Gâdea: Da, într-adevăr, pot fi făcute foarte multe comparaţii şi se fac aceste
comparaţii. Un tânăr ofiţer a participat la mitingul din 2012 şi a fost îndepărtat din armată pentru
că a contrazis în felul acesta regulamentele militare. Când e vorba de şeful armatei, de
comandantul (…) Aveam acolo un alt ofiţer dar sub acoperire, o să revenim la el.

(sel.7) Mircea Badea: Eu când vorbesc despre protest în poarta Cotroceniului, nu e că
vezi doamne ordonanţele lu’peşte! Pe dv.vă interesează mai mult decât mă interesează pe
mine. Eu când mă duc să protestez la Cotroceni, mă duc să protestez împotriva sistemului
securist pe care-l patronează Iohannis, căruia îi spune justiţie şi chiar împotriva lui
Iohannis, care mi se pare că nu procedează ca un preşedinte! Pe mine nu mă interesează
aşa tare ordonanţele alea. Dv.sunteţi foarte interesaţi. Eu, deloc! Deci eu dacă mă duc la
Cotroceni, mă duc împotriva sistemului securist SRI, DNA, care execută oameni şi noi îi
spunem justiţie şi împotriva lui Iohannis!

Cristian Buşoi: Sunt rezervat că vor ieşi 100.000 de români…
Mircea Badea: Hai să punem pariu! Anul ăsta le-am câştigat pe toate, însemnând pe toate!
(sel.8) Mihai Gâdea: Doamnelor şi domnilor, protestele, de oricine ar fi făcute, de oricine ar fi

organizate e foarte important ca ele să fie legale. Dacă nu sunt legale, e foarte important ca cei
care participă la acele proteste să înţeleagă ce înseamnă un protest paşnic. A rupe cabluri, a
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vandaliza echipamente ale unui post de televiziune este inacceptabil. Haideţi să vedem cine sunt
cei care au invitat la aceste proteste, cine sunt cei care au girat, cine sunt cei care au participat, o
parte dintre ei, pentru că au fost şi foarte mulţi oameni de bună credinţă. Iată-l pe cel care a fost
deconspirat, s-a autodeconspirat într-o emisiune de televiziune ca fiind colonel al serviciilor
secrete. Între timp a intrat în PMP şi în seara aceasta a participat la proteste şi şi-a invitat
susţinătorii, cunoscuţii ş.a.m.d. E vorba de colonelul de securitate sau de ce este el, Turcescu
Robert. (Este difuzată o înregistrare video de pe facebook-ul lui R. Turcescu.)

Mircea Badea: Ce nu înţelege colonelul este că şi Dragnea şi eu, dacă mă duc acolo,
nu mergem chiar singuri, adică alături de noi vin alţi oameni. Vrem să se ajungă la asta?
Eu zic că suntem mai mulţi! Eu aşa zic. Zic că suntem mai mulţi.

Mihai Gâdea: Alte persoane care au fost plătiţi din bani furaţi, după datele care există la
momentul de faţă publice, cum ar fi Mircea Marian , el lucra la Evz, există documentele
magistraţilor care ne spun că Evz. a fost cumpărat din bani furaţi şi a invitat în această
seară pe pagina de facebook, arătându-şi pantofii că sunt gata de proteste şi că merge la
proteste. De asemenea, printre cei care au participat şi au invitat la aceste manifestări au fost
persoane cum ar fi: domnul Nicuşor Dan-preşedintele USR, iată, sunt mesaje explicite pe
facebook. De asemenea, doamna Raluca Turcan, preşedinte al PNL a spus că ia foarte
serios în calcul să participe la aceste proteste. Să o auzim pe doamna Turcan! (Este difuzat
un fragment dintr-o înregistrare cu R.Turcan, având în spate sigla PNL.)

(sel.9) Mihai Gâdea: Declaraţiile doamnei R.Turcan, preşedintele PNL.
Mugur Ciuvică: Ia auziţi, domnu Buşoi! V-am spus, nu dormiţi toată ziua înainte să veniţi la

emisiune că vă faceţi de râs! Mai staţi şi în stare de veghe!
Cristian Buşoi: Domnu Ciuvică, înţelegându-vă şi supărarea şi frustrarea, trebuie să păstraţi

puţină decenţă în acest dialog.
Mugur Ciuvică: Sunt extraordinar de decent!
Cristian Buşoi: Dv. nu sunteţi atent sau cu bună ştiinţă răstălmăciţi nişte lucruri.
Mugur Ciuvică: Sunt foarte mulţumit de prostia pe care aţi făcut-o astăzi! În seara asta! Sunt

foarte mulţumit, cum să fiu frustrat!?
Cristian Buşoi: PNL este solidar cu ceea ce spun oamenii care sunt la aceste proteste că

nu-i numai în Bucureşti, sunt proteste în mai multe capitale de judeţe din România. Aşa cum cred
că preşedintele României a făcut foarte bine că a dat acest semnal de solidaritate.

Mugur Ciuvică: El a fost la protest cu SPP-ul!
(…)
Cătălin Ivan:…Articolul 80 din Constituţie!
Bogdan Chireac: Am avut de a face cu o mineriadă!
Mircea Badea: Mie mi se pare o lovitură de stat!
Cătălin Ivan: Iohannis încalcă art. 80 din Constituţie “cap-coadă”! “Preşedintele

României veghează la respectarea Constituţiei şi la buna funcţionare a Autorităţilor
Publice. În acest scop, preşedintele exercită funcţia de mediere între puterile statului
precum şi între stat şi societate.” De mediere, nu de instigare. Astăzi, Klaus Iohannis a
instigat masele să meargă la Palatul Victoria, i-a instigat împotriva unui anumit partid
politic. A fost instigare.

Cristian Buşoi: Nu-i adevărat! A dat câteva declaraţii în care a spus nişte lucruri
absolut decente.

Mugur Ciuvică: Domnu Buşoi, sunteţi ridicol! Iohannis nu s-a purtat civilizat. Cum să
spun de aleşii de acum o lună că sunt o gaşcă de penali?

(sel.10) Reacţia preşedintelui PSD pe facebook despre aceste manifestări, despre faptul
că “preşedintele României e în fruntea unei noi mineriade, împotriva Guvernului României,
împotriva ordinii constituţionale şi împotriva votului popular din 11 decembrie, sabotând
legalitatea care stă la baza statului de drept…”
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(sel.11) Bogdan Chireac: Mă bucur că şi preşedintele Liviu Dragnea consideră că a

avut loc o mineriadă la Bucureşti, exact asta spuneam înainte. Exact cum preşedintele
Iliescu aducea minerii la începutul anilor 90 din nefericire, fapt care ne-a costat enorm, iată
că se întâmplă în această seară, probabil că preşedintele Iohannis, rău sfătuit, foarte rău
sfătuit, provoacă o mineriadă într-un miting, o demonstraţie care trata un subiect şi care
nu avea nici măcar un număr record de participanţi. Era un număr absolut modic de
participanţi. Problema este extrem de gravă şi eu înţeleg aici că preşedintele PSD îşi
asumă în acest moment responsabilitatea realizării programului de guvernare şi inclusiv,
de a da acele ordonanţe de urgenţă. Este un guvern legitim. În mod categoric vorbeşte că
ţara e condusă prin teroare, aşa este, spune că ţara este condusă de instituţii nedemocratice, aşa
este, şi că lucrurile trebuie să se întoarcă în matca lor democratică. Să vedem ce o să facă
domnul preşedinte Dragnea! Înţeleg că Parlamentul este în sesiune, deci acolo pot fi modificate
legi, sesiune extraordinară, da, şi eu în acest moment îmi asum faptul că venind de la
Washington (…) eu cred că ce s-a întâmplat în această seară la Bucureşti este răspunsul
preşedintelui Iohannis la vizita premierului Grindeanu şi a preşedintelui PSD la Washington. O
spun cu imensă durere şi cu maximă îngrijorare fiindcă România nu poate să stea acum când
vorbim, pentru integritatea sa teritorială, lucru esenţial în perioada următoare, decât lângă SUA.
Nicăieri în altă parte! Au fost o mulţime de erori în ultimii ani din partea administraţiei democrate
de la Washington, din partea administraţiei lui Barack Obama, unele s-au văzut cu prisosinţă cum
au fost, aşa zisa “primăvară arabă” din Nordul Africii în care ştiţi ce s-a întâmplat. Un război
înspăimântător în care dictaturile laice au fost înlocuite de fundamentaliştii islamici, alte erori s-au
văzut şi se vor vedea în continuare, vă asigur, în perioada următoare în România, dar semnalul
de la Washington este că noua administraţie republicană înţelege să respecte votul din 11
decembrie…şi să mai salutăm un lucru. Faptul că unul dintre generalii intens acuzaţi de presă de
jocuri politice a fost trecut în rezervă. Ceea ce-i un fapt pozitiv! Inclusiv pentru preşedintele
Iohannis.

Mircea Badea: Da, dar aşa zisa justiţie nu-l cercetează. Justiţia, justiţia nu-l cercetează pe
Coldea!

(...)
(sel.12) Sunt difuzate imagini cu preşedintele Klaus Iohannis la un miting în mijlocul

oamenilor, despre care se afirmă că a fost imediat după incendiul de la Colectiv.
(sel.13) Mihai Gâdea anunţă rezultatul unui sondaj realizat pe pagina lui de facebook

cu tema “Vreţi să ieşiţi în stradă împotriva abuzurilor”?
(sel.14) Mugur Ciuvică: Aş vrea totuşi să precizez un lucru, că aicea a greşit puţin doamna

Norica Nicolai. Au protestat împotriva legii, miercuri, 2000 de oameni. Ăia au protestat împotriva
legii! Azi, au protestat 10-15.000 de oameni nu împotriva legii, ăsta a fost doar un pretext. Ei au
protestat astăzi împotriva votului din decembrie. Împotriva votului. Ei au strigat în primul rând să
intre la puşcărie ăştia care au câştigat voturile, în diverse forme. Dragnea să scrie cărţi din
puşcărie, să fie îmbrăcat vărgat, PSD, Parlamentul la puşcărie, au strigat: “La Tribunal Parlament
penal”! Deci au fost proteste nu împotriva ordonanţelor ălora ci împotriva celor care au câştigat
alegerile acum o lună.

Cosmina Cerva: Cel mai grav este că oamenii din stradă poate nu ştiu! Dar,
conducătorii de partide: PNL-ul, domnul Iohannis, USR-ul ştiau că acest proiect este
acuma în dezbatere publică. Ce rost avea azi ca preşedintele mediator să iasă în stradă?

(sel.15) Mircea Badea: E dreptul oamenilor din stradă să fie neinformaţi, e dreptul oamenilor
din stradă să fie nervoşi, e dreptul oamenilor din stradă să fie cum vor ei şi inclusiv să iasă pe
stradă. Foarte bine! Eu nu mai am timp în această viaţă, nervi şi energie să mai lămuresc pe
nimeni de nimic! Într-o ţară democratică lucrurile se tranşează prin vot. Votul a fost acum o
lună. Ai lui Iohannis au pierdut dramatic, umilitor, penibil. Se ajunge la această treabă. E în
regulă şi asta. Dacă nu ies de 10 ori mai mult, să vadă Iohannis de 10 ori mai mulţi decât
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au ieşit în stradă astăzi, că şi noi avem dreptul să ieşim în stradă cum şi dânşii au dreptul
să iasă în stradă. Dacă Iohannis nu vede cu SRI-ul lui, cu DNA-ul lui şi cu toţi judecătorii
ăia condamnaţi la CEDO cu care conduce România, dacă nu vede de 10 ori mai mulţi
oameni în stradă, va face exact asta în continuare. Ei trebuie puşi cu botul pe labe cu
propriile arme. Altfel totul este pierdut!

Bogdan Chireac: I-au pus cu botul pe labe pe 11 decembrie!
Mircea Badea: Uite că nu!
Bogdan Chireac: Ba da!
Mircea Badea: Ei, bine!
Bogdan Chireac: Şi dacă vă dă O.U. miercuri?
Mircea Badea: Mă doare-n cot! Nu înţelegeţi că pe mine nu mă interesează O.U.?
Bogdan Chireac: Lăsaţi-o dracului de ordonanţă domnule! De mantelarea statului

mafiot despre care vorbea Băsescu vă interesează?
Mircea Badea: Eu vorbesc despre concret. 15.000 de oameni în stradă, 150.000 de

oameni în stradă! Case closed! Şi cu asta basta! Asta-i ţara, asta-i metoda, hai dracu în
stradă! Ce atâta filosofie?

(sel.16) Mihai Gâdea: Informaţiile pe care le am de la colegii mei (…) prima informaţie de la
întâlnirea coaliţiei din această seară a fost că preşedintele PSD a cerut să întrebe comisia
specializată din Parlament dacă SRI a fost implicat în această mobilizare. Pe de altă parte, la
aceeaşi întâlnire, preşedintele PSD a cerut preşedintelui comisiei SRI să ceară miercuri lista cu
acoperiţii din justiţie. De asemenea, ministrul de Interne a spus, atenţie, e uriaşă asta,
ministrul de Interne a spus că “Doi şi-un sfert” a fost implicată în această acţiune. Sunt
informaţii pe surse, dar credeţi-mă, sursele noastre, colegii noştri au surse la această
întâlnire, nu am niciun dubiu că aşa s-a discutat.

Mircea Badea: Discuţiile pe care tu le invoci la această întâlnire.
Mihai Gâdea: La această întâlnire, ministrul de Interne a spus că serviciul secret “Doi

şi-un sfert” a fost implicat.
Mugur Ciuvică: “Doi şi-un sfert” care a fost preluat tot de SRI în urma unor, nici măcar O.U.,

în urma unor hotărâri date de Dioloş acum, la plecare. Şi înainte era băgat SRI-ul acolo, încă de
pe vremea lui Ponta, chestii odioase făcute de Ponta, dar era doar şeful! Cioloş cu tehnocraţii au
trecut tot “Doi şi-un sfert” practic la SRI. Şi atunci, cine să se mire că s-a implicat şi “Doi şi-un
sfert”? Normal, că e o divizie a SRI-ului, oficial de o lună, două!

Bogdan Chireac: N-a spus doamna ministru? S-a implicat cu acordul ministrului că “Doi şi-
un sfert” normal ţine de ministrul de Interne?!

Mihai Gâdea: E limpede că nu, se înţelegea acest lucru!
(sel.17) Mihai Gâdea: Domnule Buşoi, cum comentaţi declaraţia preşedintelui PSD că

în această seară a avut loc o mineriadă şi acuzaţiile directe la adresa preşedintelui?
Cristian Buşoi: E o declaraţie politică, nejustificată de ceea ce s-a întâmplat în această

seară. Sigur că are toate motivele să fie îngrijorat pentru că a văzut că românii nu sunt
pasivi şi inerţi la aceste încercări pe care domnia sa le-a inspirit chiar dacă nu le face cu
mâna proprie. Le putea organiza în Parlament. A preferat şi din motive de timp să îi pună
pe cei de la Guvern să facă aceste lucruri. Nu cred că există cea mai mica justificare să
considere protestul din această seară şi participarea preşedintelui ca o mineriadă. Ne
aducem cu toţii aminte ce a însemnat acea mineriadă din vremea, tot a PSD, când nişte oameni
au fost incitaţi şi au bătut nişte protestatari paşnici din Bucureşti şi au pus România într-o situaţie
f. foarte proastă în faţa opiniei internaţionale şi am pierdut foarte mulţi ani şi credibilitate la acel
moment. Dacă e să considerăm o mineriadă ceea ce se întâmplă, mineriadă împotriva unor
legi şi a unor instituţii ale statului român, este ceea ce face acest Guvern, inspirat de
domnul Dragnea!
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(sel.18) Mugur Ciuvică: O întrebare, o întrebare! Incendiul de la Bamboo este anchetat, am

văzut şi eu astăzi şi m-a izbit numele. Îl cheamă Prună!
Mircea Badea: Da. E mare coincidenţa!
Norica Nicolai: E fratele!
Mugur Ciuvică: Şi zice lumea că-i fratele lui Prună, judecătoarea.
Mihai Gâdea: Există o dovadă în sensul ăsta, că-i fratele…
Mugur Ciuvică: Nu există dar totuşi întrebarea era: e adevărat ce susţin sursele că e fratele

judecătorului Prună?
Cristian Buşoi: Ce legătură are incendiul de la Bamboo cu discuţia noastră din această

seară?
Norica Nicolai: Ar putea să aibă şi-ar fi grav să aibă!
Mugur Ciuvică: Păi discuţia dv. era absolut stupidă şi de aia v-am făcut un bine că v-am

întrerupt.
Cristian Buşoi: Cred că dv. sunteţi într-o altă realitate sau în altă emisiune! Ce legătură are

Bamboo cu discuţia legată de codurile penale şi de…
Mugur Ciuvică: Păi mai devreme vorbirăm că Bamboo are legătură cu incendiul, cu

mineriada dv. domnu Buşoi! Chiar dacă dv. domnu Buşoi n-o să fiţi atât de pe arătură încât
să recunoaşteţi asta pe faţă!

Mircea Badea: Recunoaştem totuşi o coincidenţă izbitoare?
Mugur Ciuvică: Sigur că are legătură incendiul de ieri care a dus la Colectiv, cu

mineriada dv. din seara asta.
Cristian Buşoi: Colectiv a fost un accident tragic!
Mugur Ciuvică: Şi ăsta a fost un accident mai puţin tragic!
Mircea Badea: E foarte mare coincidenţa. Nu vă izbeşte deloc coincidenţa asta? Care-i

probabilitatea să se întâmple treaba asta, matematic vorbind? Adică, dacă ar fi o
coincidenţă, poate ar fi bine să jucaţi la Loto domnule că o să deveniţi miliardar!

Cristian Buşoi: Când actualul Guvern a avut iniţiativa de a pune nişte O.U. s-au gândit
că o să vină un incendiu, adică chiar nu înţeleg care-i legătura! Sincer vă zic!

Norica Nicolai: Nu, cei care n-au fost de acord cu O.U. se puteau gândi la un incendiu!
Domnule Buşoi haideţi să încetăm cu chestiunile astea… Lucrurile mie mi-s foarte clare.
Tranşarea chestiunilor în materie juridică se face în Parlament, într-un dialog cu Guvernul. Nu în
stradă şi nu cu preşedintele!

Cristian Buşoi: Şi nu prin ordonanţe!
Norica Nicolai: Cel mai grav lucru domnule Buşoi este că în seara asta preşedintele

României s-a pus într-o situaţie care-l decredibilizează. Pentru că este mediator între
societate şi instituţiile statului. În seara asta a fost acolo unde nu trebuia să fie. Trebuia să
procedeze eventual la fel ca după Colectiv, să cheme toată lumea la masă, să aibă o
discuţie, să găsească o soluţie. Nu e asta soluţia să conducem România! Trebuie să ne
uităm în ce lume suntem, nu e nevoie să punem românii unii împotriva altora, pentru că
ţara asta are nevoie de integritate. Şi ştiu bine ce spun!

(sel.19) Mihai Gâdea: Domnule Buşoi, aţi mai întâlnit vreodată un preşedinte, într-o
ţară membră a U.E., într-o ţară democratică, care să fie la proteste neautorizate? Aţi mai
auzit de aşa ceva vreodată? Sunteţi europarlamentar, un om foarte informat şi cu o cultură
democratică amplă.

Cristian Buşoi: Acuma nu ştiu câte proteste au fost în ţări ale U.E.
Norica Nicolai: În Franţa, săptămânal!
Cristian Buşoi: neautorizate, pentru că acolo nu se încearcă să se schimbe în felul

acesta nişte legi esenţiale ale statului.
Mihai Gâdea: Eu cred aşa. Eu nu mă poziţionez nici pentru schimbarea legilor, nici pentru

neschimbarea legilor prin această ordonanţă. Eu iau fapte. Primul fapt este că aceste coduri sunt



21
în vigoare prin O.U. prin asumarea răspunderii, scuzaţi-mă, care e tot o formă de asumare a
răspunderii. Dacă acest lucru s-a putut face, deci vorbim strict de fapte, prin O.U., este o
chestiune de similitudine clară că se pot schimba prin O.U. În momentul de faţă aceste ordonanţe
nu sunt în vigoare, sunt în dezbatere, iar această dezbatere dacă s-ar fi dus la un nivel superior,
ar fi ajuns la preşedinte. În ce poziţie se pune preşedintele din acest moment pentru a mai
media orice? (…) Preşedintele se pune într-o situaţie, pe care sigur, o vom vedea, de aici
încolo cu toţi ceilalţi. Ὰ propos, domnu Ciuvică! Am primit confirmarea de la un magistrat
care a spus foarte clar că fratele doamnei Prună este procuror! Deci, dacă fratele doamnei
Prună se ocupă de investigarea de la Bamboo…

Mugur Ciuvică: Ne lovesc coincidenţele!
(…)
Mihai Gâdea: Atenţie, atenţie! De la aceeaşi întâlnire a coaliţiei care înţeleg că este în

desfăşurare, Liviu Dragnea a spus că Ciocârlan, nu ştiu cine este, a fost desemnat şeful
celulei de criză. Liviu Dragnea a cerut Ministrului de Interne să se implice serios în ancheta
de la Bamboo, pentru că informaţiile spun că Bamboo a fost pus la cale pentru a potenţa
mitingul de astăzi. Pentru că n-are încredere în ancheta Parchetului General!

(sel.20) Comunicat de la SRI citit de Mihai Gâdea, urmat de comentarii scurte.
Mugur Ciuvică: Dar chiar aşa au zis? Că ei sunt instituţie fundamentală a democraţiei?
Mircea Badea: Asta e dumnezeiască! Adică e tare, tare de tot!
Mugur Ciuvică: Aşa zice domnul Helvig! SRI-ul e o instituţie a democraţiei peste tot în lume!
Mihai Gâdea reia o parte din comunicatul SRI în care se “respinge categoric orice implicare a

SRI în dispute politice, organizare de proteste sau alte acţiuni care nu ţin de misiunile asumate,
potrivit cadrului legal”(…)

Mugur Ciuvică: Deci instituţia fundamentală a democraţiei este afectată de faptul că
noi vedem că propagandiştii lor au organizat practic mitingurile de acuma şi că în ultimul
moment şi-au dat seama că sunt vai de capul lor şi atuncea au apelat şi la politicieni ca să-
i ajute. Şi la Iohannis!

Mircea Badea: Exact! Eu, vorba lui Trump, am trăit cu impresia în tot timpul ăsta că
Parlamentul e o instituţie fundamentală a democraţiei, dar uite cât de prost am fost, că de
fapt SRI-ul e!

(sel.21) Mugur Ciuvică: Aş vrea totuşi să-i ajutăm pentru că sunt vai de capul lor
propagandiştii. Zic că nu a fost dom’le mineriadă. Domnu Buşoi şi dv. aţi zis dar să vă concentraţi
ca să ştiţi ce vă zic securiştii să ziceţi. N-a fost dom’le nicio mineriadă, a fost un miting foarte
paşnic împotriva legilor. Practic ei nici n-au strigat Parlamentul la puşcărie şi Guvernul la puşcărie
şi Dragnea la puşcărie, ei doar au trecut aşa, pe la sediile partidelor că aşa-i ducea drumul şi că
nu a fost mineriadă şi nici încercare de lovitură de stat. Domnu Chireac să ştiţi şi dv. să nu mai
băgaţi cu mineriada, că n-a fost dom’le! Pur şi simplu a ieşit lumea în stradă cu graţierea. Atât,
atât! Cu totul întâmplător au strigat numai despre puşcărie şi cum trebuie să bage penalii la
puşcărie şi tot întâmplător a venit domnul Iohannis, poate chiar nepotrivit şi a zis că “o gaşcă de
penali” adică ăştia aleşi de cetăţeni în decembrie vor să schimbe legile! Esenţa mitingului cică n-a
fost de mineriadă!

Bogdan Chireac: În Bucureşti a avut loc o nouă mineriadă!
Mircea Badea: Sunteţi răutăcios domnu Chireac!
Bogdan Chireac: Şi echipa de la Antena 3 şi-a smuls singură cablurile?
Mugur Ciuvică: Aşa ceva!
Mircea Badea: Sunt oameni răi, …
Mugur Ciuvică: Ghinion, ghinion!...
(sel.22) Mihai Gâdea: Doamnelor şi domnilor, acuzaţii foarte grave legate de ce s-a

întâmplat la Bamboo în acest weekend. Acuzaţii că acolo a fost pus foc, că au fost 3 persoane
văzute, suspecte, despre care vorbesc cei care deţin acest club. Priviţi aceste acuzaţii extrem
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de grave, iar pe de altă parte, relevante nu doar pentru ce s-ar fi putut întâmpla acolo. Acolo s-ar
fi putut întâmpla o tragedie uriaşă. Dacă Şeful de cabinet, nu Şeful de cabinet, Şeful Corpului de
Control al domnului Cioloş ar fi reuşit prin acele rapoarte mincinoase să-l dea jos pe Raed Arafat,
probabil că acum am fi avut foarte multe victime, comparabil cu Colectiv.(…) Sunt fapte, sunt ştiri,
sunt informaţii, iar declaraţiile celor care deţin acest club sau a altor persoane, pentru că vă
aduceţi aminte…persoanele care ieşeau din club şi care ţipau: “au vrut să ne dea foc”, “au vrut să
ne dea foc”, “au vrut să ne dea foc”! Şi când au fost întrebaţi de cine, n-au ştiut foarte bine să
răspundă dar au spus că este o mână criminală. Este sau nu, sigur că este o investigaţie
foarte importantă dar aş vrea să ascultaţi aceste declaraţii pentru că mie mi se par foarte
relevante pentru a stabili adevărul. Ce s-a întâmplat în acea noapte teribilă, foarte aproape de
noi, sunt doar câteva ore. Un incendiu care pur şi simplu te înspăimântă! Priviţi imaginile şi
declaraţiile cu privire la faptul că acolo a fost o mână criminală.

Este difuzat un material despre incendiul de la Bamboo.
(sel.23) Concluzii exprimate de către invitaţi şi moderatori cu privire la evenimentele

dezbătute în seara de 22.01.2017, fiecare dintre ei întărindu-şi prin repetiţie, declaraţiile făcute pe
tot parcursul serii.

(sel.24) Mihai Gâdea citeşte rezultatul sondajului de pe facebook-ul său “Vreţi să ieşiţi în
stradă împotriva abuzurilor”?

(sel.25) Încheiere Mihai Gâdea: Nu e prea târziu ca acest război civil să nu intre pe o pantă
pe care n-o să-l mai oprească nimeni! Deja în opinia mea, lucrurile au degenerat fantastic. Când
semeni ură, o să seceri furtună, iar furtuna va fi furtuna perfectă. Din furtuna perfectă nu mai
scapă nimeni. Când sădeşti ură, nu există varianta să vină ceva bun! Va veni mai multă ură!
Când sădeşti violenţă, va veni mai multă violenţă! În momentul în care ai impresia că poţi să
întinzi coarda, o să vezi că o să-ţi pocnească fix în faţă! Când dai un cap în gură, fii sigur că tu şi
ai tăi vei primi mai multe capete în gură! Panta pe care s-a pornit în acest moment este una la
care nici nu vreau să-mi imaginez finalul. Sentimentul meu este că s-ar putea să nu fie prea târziu.
Dacă există oameni în această ţară şi oameni de stat care să înţeleagă acest lucru, bine! Dacă
nu, probabil că va fi pe principiul scapă fiecare cum poate, individual şi probabil că foarte mulţi
oameni din ţara asta tineri, mai puţin tineri, se vor gândi că pot scăpa doar plecând din ţara asta.
Este foarte grav că s-a ajuns aici. Este extrem de grav! (…) Părerea mea este domnule
preşedinte că în această seară aţi făcut o greşeală foarte mare! Nu am văzut niciun
preşedinte de stat, nu am văzut niciun preşedinte într-o republică democrată, într-o
democraţie, într-un stat de drept, să iasă împreună cu nişte protestatari împotriva unui
guvern! (…) În ce măsură mai puteţi să fiţi preşedintele tuturor românilor? Habar nu am ce
urmează după asta! Sentimentul meu este că aşa cum arată lucrurile acum, nimic bun! (…)
Eu nu cred că România este încă un stat eşuat! Dar aproape este. (…) Să vă ferească
Dumnezeu pe toţi ăştia care sunteţi propagandiştii securităţii sau care puteţi să fiţi manipulaţi de
această propagandă. Ca unul dintre ai voştri să ajungă nevinovat în închisoare…Aceste O.U. nu
rezolvă pe fond această situaţie, rezolvă un pic. Această situaţie, dacă ar exista umanitate, dacă
ar exista empatie…poate să mai existe o soluţie ca lucrurile să nu degenereze complet. În
momentul acesta există absolut toate premisele ca România să intre pe o pantă de pe care nu o
mai salvează nimeni. Eram o insula de stabilitate. Cu ce este acum, e un potential loc de
instabilitate. Cu oameni în stradă, iar propaganda securităţii, ceea ce este incredibil, alimentează
în continuare în România şi-o să dau cu nume şi prenume şi-o să vă arăt, sentimente
antiamericane, se urcă cu picioarele pe preşedintele SUA şi în contextul acesta, pentru că ei erau
sclavii altora sau cine ştie ai cui sunt, vin şi sădesc sentimente de felul acesta. Încotro merge ţara
asta domnule preşedinte? Încotro merge această ţară domnule prim ministru? Ce se vede acum,
ce s-a văzut astăzi, doamne fereşte! Mai vedem mâine!”
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Având în vedere conţinutul redat anterior, în urma dezbaterilor, membrii Consiliului au

apreciat că radiodifuzorul nu a asigurat respectarea principiului legal ce obligă la asigurarea
unei informări obiective a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi
favorizarea liberei formări a opiniilor.

Astfel, membrii Consiliului au apreciat că modul în care unele informaţii au fost puse la
dispoziţia publicului în cadrul acestor programe nu a fost de natură să asigure distincţii clare
între fapte şi opinii, situaţie reflectată atât de afirmaţiile făcute în emisiuni, dar şi de unele
titluri ori texte afişate pe ecran în timpul dezbaterilor privind mişcarea de protest ce a avut loc
în data de 22 ianuarie 2017, titluri care preluau, sintetizând, opinii ale moderatorilor sau
invitaţilor prezenţi în emisiune.

Difuzarea în cadrul emisiunilor a unor informaţii prin intermediul titlurilor sau textelor este
o opţiune a radiodifuzorului, opţiune a cărei manifestare se supune însă obligaţiei de a stabili
în mod corect şi concret situaţia adusă în atenţia publicului.

Or, potrivit dispoziţiilor legale privind informarea corectă, titlurile şi textele afişate pe
ecran în cadrul emisiunilor de ştiri şi dezbateri trebuie să reflecte cât mai fidel esenţa faptelor
şi datelor prezentate în emisiune.

Raportat la acest aspect, membrii Consiliului au apreciat că titluri precum: Colectiv
2015 – Bamboo 2017. Scenariu bombă!; (...) 21.00 – Incendiul nu a reuşit, lovitura de
stat continuă; Lovitură de stat în desfăşurare. România intră în instabilitate. (...)
Incendiul nu a reuşit, lovitura de stat continuă. (...) Colectiv 2015-Bamboo 2017.
Scenariu bombă! România redevine scena de război politic în stradă. (...) Surse: Doi şi-
un sfert, implicat în protestele de azi. – nu au fost de natură să asigure o informare corectă
şi obiectivă a publicului, ci de natură să acrediteze, fără o bază factuală concret existentă, o
serie de supoziţii sau teorii reprezentând ipoteze ori considerente subiective, personale, ale
invitaţilor şi moderatorilor emisiunilor.

Or, în condiţiile în care televiziunea reprezintă principalul mijloc de informare al
populaţiei, informaţiile prezentate de radiodifuzori prezintă un impact sporit asupra
telespectatorilor, asupra percepţiei acestuia cu privire la evenimentul prezentat şi posibilităţii
de a-şi forma în mod liber propria opinie.

Astfel, pornind de la premisa că titlul reprezintă o sinteză a informaţiei cu privire la
„fapte şi evenimente” aduse în atenţia publicului, iar prin impactul vizual poate fi
determinant în crearea unei convingeri ori formarea unei păreri, mai ales în situaţia în
care telespectatorul nu urmăreşte ştirea ori dezbaterea în integralitate, membrii
Consiliului au apreciat că afişarea unor astfel de titluri a fost de natură să dezinformeze
publicul telespectator şi să-i formeze o opinie greşită, pornită de la o informaţie falsă
privind o „lovitură de stat în desfăşurare”.

Sub acest aspect, membrii Consiliului au constatat afirmaţiile privind „lovitura de
stat” sau o nouă „mineriadă”, acreditate pe parcursul desfăşurării emisiunilor nu au fost
susţinute cu argumente care să demonstreze că acestea reprezintă realitatea şi nu un
simplu scenariu considerat valabil de autorul afirmaţiilor.

De asemenea, membrii Consiliului au apreciat ca fiind foarte gravă şi nesusţinută,
în raport de obligaţia de informare obiectivă a publicului, comparaţia între evenimentul
tragic „Colectiv” şi incendiul ce avusese loc la clubul Bamboo, precum şi legătura de
cauzalitate a acestui din urmă eveniment cu mişcarea de protest ce se desfăşura la
momentul discuţiilor ce dădeau conţinut programelor prezentate publicului.

Pe de altă parte, membrii Consiliului au apreciat că nici informaţia privind
manipularea persoanelor prezente la protest sau cea privind implicarea serviciilor secrete
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în organizarea protestului ce se desfăşura nu pot fi apreciate ca fiind o informare corectă
şi obiectivă a publicului cu privire la evenimentul adus în atenţia sa, informare de natură
să asigure posibilitatea publicului de a-şi forma în mod liber propria opinie cu privire la
aspectele prezentate.

Astfel, în raport de modul de desfăşurare şi conţinutul emisiunilor analizate, membrii
Consiliului au apreciat că informarea cu privire la faptele sau evenimentele prezentate nu a
fost una corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.

De asemenea, în analiza emisiunilor ce au făcut obiectul controlului, Consiliul a avut în
vedere că libertatea de exprimare contribuie în mod esenţial la asigurarea liberei formări a
opiniei altor persoane, apreciind însă, că moderatorii emisiunilor nu au dovedit imparţialitatea
necesară reflectării unor astfel de evenimente de o deosebită importanţă pentru societate,
ignorând responsabilitatea ce le revine ca formatori de opinie.

Potrivit dispoziţiilor structurate sub Titlul V “Asigurarea informării corecte şi a
pluralismului” din Codul audiovizulului, dispoziţii emise în aplicarea principiilor stabilite de lege,
se prevede, printre altele, că în programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de
interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie să fie făcută cu
asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea
principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, absenţa punctului de vedere al uneia dintre
părţi nefiind de natură să exonereze realizatorul/moderatorul de asigurarea imparţialităţii.

Pentru toate aceste considerente, având în vedere aspectele rezultate după
vizionarea înregistrărilor, precum şi cele constatate în conţinutul raportului de monitorizare,
ţinând cont de criteriile legale de individualizare a sancţiunii prevăzute la
art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus sancţionarea
radiodifuzorului cu amendă în cuantum de 50.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de sancţionare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor
de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.

În temeiul art. 90 alin. (1) lit. h) 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. ANTENA 3 S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV
76.6/16.12.2003 şi decizia de autorizare nr. 882.2-1/22.11.2016 pentru postul de televiziune
ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS) se sancţionează cu amendă în cuantum de 50.000
lei pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi a dispoziţiilor art. 64
alin. (1) lit. a) şi b), art. 65 lit. c) şi art. 66 lit. a) din Decizia CNA 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 audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul
S.C. ANTENA 3 S.A. 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:
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„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu amendă de 50.000 de lei postul

ANTENA 3, deoarece, în unele emisiuni din 22 ianuarie 2017, informaţiile despre protestul
desfăşurat în Bucureşti în ziua respectivă, prezentate atât în titlurile afişate pe ecran, cât şi în timpul
dezbaterilor din platou, nu au fost verificate şi difuzate în mod imparţial şi cu bună-credinţă, pentru a
asigura o informare obiectivă a publicului, fapt ce contravine prevederilor Legii şi Codului
Audiovizualului.”

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

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Şef Serviciul juridic şi reglementări,

Consilier juridic Dumitru Ciobanu


