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Bucureşti, Str. Ion Câmpineanu nr. 20, sector 1
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Întrunit în şedinţă publică în ziua 31 ianuarie 2017, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza
reclamaţiei nr. nr. 10636/06.12.2016 cu privire la emisiuni difuzate de postul B1 TV în
perioada 11.11-09.12.2016.

Postul de televiziune B1 TV aparţine radiodifuzorului S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L.
(licenţa audiovizuală nr. S-TV 26.4/15.06.2000 elib. la 20.10.2015 şi decizia de
autorizare nr. 468.0-6/30.05.2002 elib. la 10.01.2017).

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare şi
vizionării înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. B1 TV
CHANNEL S.R.L. a încălcat prevederile articolelor 3 alin. (2) din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi 40 alin. (2) din Decizia
nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările
şi completările ulterioare (Codul audiovizualului).

Potrivit dispoziţiilor din Legea audiovizualului:
- art.3 alin. (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.”

Conform reglementărilor din Codul audiovizualului:
- art. 40 alin. (2): „Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm

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

În fapt, postul de televiziune B1 TV a difuzat în perioada 11.11-09.12.2016,
emisiuni informative, emisiuni electorale şi de dezbatere electorală în cadrul cărora au
fost abordate subiecte referitoare la implicarea omului de afaceri George Soros în
campania electorală din România, precum şi la finanţarea de către acesta a unor
ONG-uri, politicieni şi personalităţi publice.

După analizarea raportului de monitorizare şi vizionarea unor secvenţe din
înregistrările emisiunilor, membrii Consiliului au apreciat că unele dintre emisiunile ce
au făcut obiectul monitorizării, respectiv ediţiile emisiunii „Dosar de politician” difuzate
în zilele de 17, 24, 27 noiembrie 2016 şi ediţia „Talk B1” din 30 noiembrie 2016, au
avut un conţinut de natură să contravină dispoziţiilor legale privind obligaţia
radiodifuzorului de a asigura o informare corectă şi obiectivă a publicului, având în
vedere şi faptul că, la afirmaţiile unora dintre invitaţii emisiunilor, moderatorul
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emisiunii nu şi-a respectat obligaţia de a solicita ferm interlocutorilor să probeze sau
să indice probele care le susţin afirmaţiile de natură acuzatoare.

Redăm spre exemplificare fragmente din conţinutul emisiunilor avute în vedere
de membrii Consiliului, aşa cum au fost prezentate în raportul de monitorizare:

„17.11.2016
20:30-Dosar de politician-Emisiune electorală

Moderator: Silviu Mănăstire
Invitat: Bogdan Diaconu-candidat PRU pentru Camera Deputaţilor.
Titlu: Black Friday la PRU, Partidul lui Vlad Ţepeş face reduceri.PRU va intra în
Parlament cu un scor mare, Diaconu: Îi solicit lui Iohannis să elimine toţi membri Soros.
Sel.1 (29.23/17-20.asf) Silviu Mănăstire: (...)dacă intraţi în Parlament, facem o ipoteză,
facem un scenariu politic: intraţi în Parlament, faceţi guvernul cu PSD sau PNL?
Bogdan Diaconu: Am şi spus-o. Suntem absolut deschişi la construcţia unei majorităţi
parlamentare cu PSD şi cu ALDE, sub condiţia nominalizării lui Victor Ponta ca prim
ministru, aceasta este propunerea noastră. Deci cam asta este zona de discuţii. PNL, din
păcate, a ales o linie antinaţională, într-o colaborare cu Partidul Uniunea Sabotaţi
România a lui Nicuşorel Dan şi sub coordonarea lui George Soros, încercând să-l
ţină în continuare la Palatul Victoria pe vicleanul Dacian Julien Cioloş.
Silviu Mănăstire: Domnule Diaconu îmi plac metaforele şi jocul acesta de cuvinte dar să
rămânem într-o zonă mai echilibrată. (...)În continuare îl întreabă ce va face PRU dacă
Liviu Dragnea nu-l va accepta pe Victor Ponta ca premier.
Sel.2 (32.04/17-20.asf) Bogdan Diaconu: (...) Cu siguranţă că vor exista discuţii cu cei
dispuşi să formeze o majoritate parlamentară care să îndeplinească obiectivul numărul
unu, acela de al îndepărta pe primul ministru impus de Bruxelles şi Berlin, şi Paris
şi coordonat de George Soros, adică Dacian Julien Cioloş.
Silviu Mănăstire: Bun, să revenim la Victor Ponta, dacă nu-l acceptă?
Bogdan Diaconu: De aceea noi am anunţat propunerea noastră de prim ministru şi ne
vom bate pentru ea.
Sel.3 (36.26/17-20.asf) Bogdan Diaconu: (...) cred că Klaus Iohannis trebuie să
înţeleagă că, şi îi solicit, chiar îi solicit din partea Partidului România Unită că
urgent să elimine toţi membrii reţelei Soros care sunt în fruntea statului român şi
care au infestat statul român pentru că nu putem şi veţi vedea, timpul îmi va da dreptate
şi această emisiune poate rămâne mărturie, nu putem avea relaţii bune cu America, cu
Statele Unite ale Americii, principalul nostru aliat în condiţiile în care George Soros
rămâne la butoane în România.
Silviu Mănăstire: Bun, asta e opinia dumneavoastră, reţeaua Soros, definită reţeaua
Soros...
Bogdan Diaconu: Reţeaua Soros a infestat statul român şi acest lucru nu l-a făcut
numai în România, l-a făcut şi în Statele Unite, l-a făcut şi Malaezia, în Ungaria, ce să mai
vorbim de Ucraina, o ţară pe care a distrus-o? Cu un maidan şi cu un război, păi asta
vrea... Asta vreţi domnule preşedinte Iohannis? Să ajungă România ca Ucraina? Acelaşi
apel îl fac totodată şi către media, şi către formatorii de opinie, şi către toate forţele
politice pentru că dacă continuăm să ne lăsăm statul căpuşat de această reţea,
România în primul rând nu poată să mai aibă relaţii bune cu viitoarea administraţie
americană condusă de Donald Trump care este reprezentantul Americii, principalul aliat
al României.
Silviu Mănăstire: De ce? George Soros cu Donald Trump nu se înţeleg sau cum...
Bogdan Diaconu: Păi nu vedeţi ce face George Soros?Că finanţează tot felul de
evenimente şi de mişcări de stradă în Statele Unite care să anuleze votul
democratic care până la urmă urmei democraţia este principalul simbol şi principala
valoare a poporului american?
Silviu Mănăstire: Mai spuneţi aşa, tot în ideea dumneavoastră de partid naţionalist, dacă...
Bogdan Diaconu: Dar să ştiţi că partid naţionalist înseamnă un lucru foarte bun,...
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Silviu Mănăstire: ...acordarea de ajutoare de stat doar companiilor româneşti. Asta nu
prea sună, ştiţi, noi suntem în Europa, noi suntem în Uniune. Nu mai putem să...
Bogdan Diaconu: Suntem în România şi România are o nevoie de o forţă politică
puternică care să reprezinte o parte importantă din Parlamentul României care să apere
interesele României şi ale naţiunii române în această lume care deja este globalizată mult
prea tare şi forţat, aş spune eu.(...)
Bogdan Diaconu afirmă că firmele româneşti nu au primit ajutor de la stat, la fel ca firmele
străine, iar capitalul românesc este pe cale de dispariţie.
Sel.4 (39.35/17-20.asf)Silviu Mănăstire: (...) Fac pe avocatul diavolului acum, da? Poate
că nu sunt destul de competitivi aceşti oameni de afaceri, aceste societăţi nu sunt destul
de competitive pentru a face faţă companiilor multinaţionale din Europa, poate nu avem
disciplină, poate nu avem...
Bogdan Diaconu: Sau poate nu sunt lăsate.
Silviu Mănăstire: De către cine?
Bogdan Diaconu: Aşa, de către contextul global şi de...
Silviu Mănăstire: Hunta mondială, de cine anume?
Bogdan Diaconu: Condusă de George Soros, da. Trebuie să realizăm o unitate în
gândire şi în a apăra interesele economice şi de identitate economică a României. Dacă
nu vom reuşi acest lucru, nu vom putea mişca nimic din România reală.
(....)

24.11.2016
Dosar de politician, ora 20:30 (Emisiunea a conţinut marcajul ,,EMISIUNE

ELECTORALĂ”.)
Moderator: Silviu Mănăstire
Invitaţi în studio: Bogdan Diaconu (candidat PRU la Camera Deputaţilor pentru
Municipiul Bucureşti), Robert Bugă (candidat PRU la Camera Deputaţilor pentru Gorj),
Andrei Piticaş (candidat PRU la Senat pentru Iaşi).
Intervenţie telefonică: Sebastian Ghiţă (candidat PRU la Camera Deputaţilor pentru
Prahova) - 14 minute (rep. 10:15-24:15, sel. 24-21).
Titluri afişate pe ecran: Iohannis în război cu opoziţia - Tăriceanu, Dragnea şi Ponta,
interzişi la Cotroceni; Diaconu: Iohannis încalcă drepturile omului; Preşedintele nu a
invitat oameni importanţi ai momentului la dineul de 1 Decembrie; Diaconu: Iohannis
confiscă ziua românilor; Diaconu: Iohannis încalcă drepturile omului; Diaconu: Iohannis
se plasează în afara Constituţiei; „Black Friday la PRU” a ajuns la Parchet; Patrula lui
Vlad Ţepeş - BEM acuză PRU că a corupt alegătorii; BEM a sesizat Parchetul în legătură
cu Black Friday la PRU; Cum răspunde PRU acuzaţiilor BEM; Ghiţă: Nicuşor Dan devine
un mic procesoman; Diaconu: Serviciile ştiu de penetrarea lui Soros în instituţii;
Somaţie pentru Iohannis: Este necesar să clarifice lucrurile; Avram Iancu candidează în
partidul lui Ţepeş; Ghiţă: PRU creşte şi USR-ului nu-i convine; Ghiţă: Nicuşor Dan a
recunoscut că a luat bani de la Soros; Ghiţă: În Anglia, Soros are interzis; Ghiţă:
Fundaţiile lui Soros au vândut pădurile; Ghiţă: Mulţi din servicii se tem de reţeaua
lui Soros; Ghiţă: 22.000 de oameni care au luat burse penetrează statul român;
Ghiţă: Oameni din Parchete primesc mii de euro pe lună de la Soros; S-a elucidat
misterul: Cum se va filma votul din 11 decembrie; Diaconu: Vrem revenirea la denumirea
de ţigan.
Sel. 1 (rep. 33:12-33:48, sel. 24-20) Bogdan Diaconu: (...) Dar nu din aceste
considerente, domnul Klaus Iohannis a făcut ceea ce a făcut, ci pur şi simplu din
răzbunare politică şi din faptul că e în plină campanie electorală pentru cele două forţe
antinaţionale - mă refer la Uniunea Sabotaţi România, a acestui Neicuşor Dan şi a
Partidului antinaţional Liberal...
Silviu Mănăstire (moderator): Vă referiţi la USR? Nu sabotaţi, salvaţi.
Bogdan Diaconu: Nu, mă refer la Uniunea Soros în România.
Silviu Mănăstire (moderator): Sau Soros, da.
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Bogdan Diaconu: Asta, condusă de Nicuşor Dan sau sabotaţi România. Şi cu dorinţa,
lupta lui politică de a-l menţine pe vicleanul Dacian Julien Cioloş la Palatul Victoria. (...)
Sel. 2 (rep. 35:18-37:43, sel. 24-20) Silviu Mănăstire (moderator): (...) Deci, nu mergeţi
la Paradă?
Bogdan Diaconu: Nu-mi place să stau lângă trădătorii neamului românesc.
Silviu Mănăstire (moderator): Aveţi şi probe pentru asta? Trădători în ce sens?
Bogdan Diaconu: Păi, haideţi să vedem ce a făcut Klaus Iohannis. Ce a vrut guvernul lui.
Şi l-a adus pe Dacian Julien Cioloş la ordinul de la Bruxelles, Berlin şi Paris, şi,
probabil, că toată această uneltire a fost făcută cu ştiinţa urâciosului George Soros,
care astăzi, vedeţi ce face în America şi cât mult rău face şi în Statele Unite, şi în
Malaysia, şi în Ungaria - în propria lui ţară. Şi... Ce să mai vorbim de Ucraina, o ţară
distrusă, cu un Maidan şi un război, de acest George Soros. Aici vreţi să aducem
România, domnule Klaus Iohannis? Domnul Klaus Iohannis ar trebui de urgenţă, dacă
este preşedintele României şi cât de cât apără interesele României, să nu uite că cel mai
important aliat al României - parteneriatul strategic cu Statele Unite - face ca cel mai
important aliat al României să fie Statele Unite. Iar în Statele Unite, astăzi, America este
reprezentată de Donald Trump. Acest George Soros face tot felul de lucruri
antidemocratice şi anticonstituţionale în Statele Unite, finanţând tot felul de
mişcări de stradă împotriva lui Donald Trump. Păi, cum crede cineva că România mai
poate să aibă relaţii bune cu principalul său aliat, în condiţiile în care Klaus Iohannis şi
Dacian Julien Cioloş fac altceva decât să răspundă numai la interesele şi la
ordinele acestui George Soros.
Silviu Mănăstire (moderator): Şi ce interese?
Bogdan Diaconu: Klaus Iohannis trebuie de urgenţă să elimine toţi membrii reţelei
Soros din instituţiile statului român, pentru că acest... Pentru că acest magnat
belign, malign, nu ştiu cum să-i spun, a infestat toate structurile şi instituţiile
statului român.
Silviu Mănăstire (moderator): Bun! Ce interese are de fapt George Soros în România?
Să le discutăm punctual.
Bogdan Diaconu: Dar mă întreb altceva, cum a putut Klaus Iohannis să invite acel oficial
iranian la Cotroceni? Care de la Cotroceni, din locul unde se conduce diplomaţia
românească, pentru că conform Constituţiei, Klaus Iohannis, ca preşedinte, conduce
diplomaţia românească, să-l critice pe Donald Trump, cel care este preşedinte ales
democratic în Statele Unite şi reprezintă America principalul aliat al României. Nu ne
punem nişte semne de întrebare?
Sel. 3 (rep. 38:03-39:49, sel. 24-20) Silviu Mănăstire (moderator): (...) Care e povestea
cu George Soros?
Robert Bugă: Povestea cred că o ştie toată lumea şi nu este numai în România.
Silviu Mănăstire (moderator): Păi, nu o ştie, pentru că George Soros a apărut în zona
discuţiilor, de ceva vreme. A apărut la începutul anilor ’90 ca o persoană care a
susţinut democraţia şi ONG-urile din România. Imaginea lui nu era nicidecum, până
acum ceva vreme, criticată sau afectată în România. George Soros era un mare
finanţator, mare, al democraţiei. Cum spunea Bogdan Diaconu, foarte mulţi oameni
în societatea civilă, chiar oameni politici, au fost finanţaţi de ONG-urile lui şi
păreau, părea omul bine intenţionat.
Bogdan Diaconu: Mă scuzaţi, că intervin tot eu. George Soros nu a finanţat
democraţia în România. George Soros reprezintă o doctrină, acel open society
despre care vorbeşte, care este un neo-marxism feroce şi care finanţează în
România egoismul şi izolarea individului. Aceşti oameni nu vor să ne mai lase să
avem relaţii între noi. Vor să ne închidem între patru pereţi, să nu ne intereseze
decât ce se întâmplă la noi în casă, să nu ne mai intereseze ce-i pe scara blocului,
ce e în bloc, ce e în faţa blocului, ce e pe strada noastră, ce e în oraşul nostru. Să
nu ne mai pese dacă rudelor noastre le e bine, dacă prietenilor noştri le e bine. Să
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nu ne mai ajutăm între noi. Nu ştiu, să nu ne mai împrumutăm bani între noi, ca să
mai bine să împrumutăm de la băncile lor. Asta promovează George Soros.
Silviu Mănăstire (moderator): Dar asta nu e o contradicţie? Omul ăsta e multimiliardar în
Europa. Şi cum poate fi neo-marxist?
Bogdan Diaconu: Haideţi să tragem nişte învăţăminte şi nişte semnale din ultimele
întâmplări din punct de vedere geopolitic. Din punct de vedere al paradigmei politice
mondiale, lucrurile se schimbă şi este evident că rolul naţiunilor va creşte exponenţial. (...)
Sel. 4 (rep. 40:50-41:48, sel. 24-20) Silviu Mănăstire (moderator): Robert Bugă.
Robert Bugă: Da. Cred că George Soros a apărut în atenţia opiniei publice încă la,
nu ştiu, după vreo două luni după Revoluţie. Ţin minte că este şi o imagine cu
Silviu Brucan. Deci, eu cred că a avut un rol foarte important chiar şi în
evenimentele din 22 decembrie 1989. Din punctul meu de vedere, George Soros
poate fi catalogat ca fiind părintele acestor războaie hibrid, ca să le spun aşa. El
are un nou tip de omuleţi verzi, acele ONG-uri, pe care le ştim cu toţii că sunt
finanţate tocmai prin fundaţiile lor, da. Open society. Şi acţionează ca structuri
paramilitare, dacă pot se le spun aşa, adică în orice protest din toată lumea, fie că
vorbim de „Primăvara Arabă”, fie că vorbim de Euromaidan, aceste ONG-uri - cu
membrii lor cu tot staff-ul lor, care obţin finanţare de acolo - se prezintă în stradă,
protestează, schimbă guverne, calcă pe cadavre. Pentru că şi la noi a fost un
eveniment recent. Şi cred că tot din acea direcţie au pornit indicaţiile.
Silviu Mănăstire (moderator): Aveţi informaţii?
Sel. 5 (rep. 41:49-43:58, sel. 24-20) Silviu Mănăstire (moderator): Bogdan Diaconu,
apropo de... Da. După, după tragedia de la Colectiv, aici prin faţa studioul B1 TV au
trecut timp de patru zile, trei zile, zeci de mii de oameni care au mers în faţa Palatului
Victoria şi au cerut demisia lui Victor Ponta. Aveţi informaţii că aceste ONG-uri au
participat la miting-urile create atunci?
Bogdan Diaconu: Să ştiţi că acei... Nu toate cele zece mii, nu toate acele zeci de mii
de oameni, nu toţi au fost sau fac parte din ONG-urile lui George Soros. Dar sigur
că manipularea a funcţionat şi organizarea a fost făcută de zone foarte apropiate şi
finanţate de către George Soros. Informaţii, să ştiţi, că Partidul România Unită v-a
oferit informaţii complete şi vizavi de oamenii lui George Soros, din guvernul ăsta,
Julien Cioloş, şi din Uniunea Sabotaţi România.
Silviu Mănăstire (moderator): Daţi-mi câteva exemple din guvern. Asta mă interesează.
Să le discutăm. Aici, nu le-am discutat niciodată, la Dosar de politician.
Bogdan Diaconu: Nu aţi discutat despre domnul ministru „zero-crat” Ghinea.
Silviu Mănăstire (moderator): Cristian Ghinea. Da.
Bogdan Diaconu: Dacian Julien Cioloş, oare nu are nicio legătură cu zona Soros?
Silviu Mănăstire (moderator): Păi, are? Daţi-mi nişte probe. Ceva. Ar fi fost finanţat de
vreun ONG de-al lui Soros? Are vreo legătură directă?
Bogdan Diaconu: Face parte din acel trend Friends of Europe, care este finanţat de
George Soros. Şi românii nu ştiu. Şi...
Silviu Mănăstire (moderator): Ce este Friends of Europe?
Bogdan Diaconu: Şi noi am făcut o conferinţă de presă în care am lansat toate
aceste informaţii publice, dar lucrurile în România funcţionează ciudat. Pentru că,
vedem că legea şi procurorii pentru unii sunt mumă, pentru alţii sunt ciumă.
Silviu Mănăstire (moderator): De ce funcţionează ciudat?
Bogdan Diaconu: Şi cred că am demonstrat cu un document, o notă de fundamentare, pe
care a semnat-o Dacian Julien Cioloş în calitate de ministru al Agriculturii în 2008, pentru
care într-un dosar cu Interagro, care a scăzut preţul la gaze pentru anumite societăţi în
mod preferenţial. El a fost iniţiatorul. Şi, iată, că sunt alergaţi şi fugăriţi de justiţie oameni,
colegi de-ai dânsului, Vosganian şi Videanu. De ce unul este protejat şi ceilalţi sunt
alergaţi de procurori? (...)
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Sel. 6 (rep. 46:48- 47:56, sel. 24-20) Silviu Mănăstire (moderator): (...) Dar ele, de
principiu, apără statul român, aceste servicii, nu? SRI, SIE.
Bogdan Diaconu: Eu vreau să vă spun că în aceste servicii care există ofiţeri care îşi
iubesc ţara şi fac totul pentru ea.
Siliviu Mănăstire: Şi atunci, dacă mergem pe teoria, conspiraţia dumneavoastră...
Bogdan Diaconu: Au toată admiraţia şi respectul meu.
Silviu Mănăstire (moderator): Şi dacă mergem pe teoria asta cu Soros, unde au fost
cei din Serviciile de Informaţii, până au penetrat ăştia statul român? Unde au fost?
Bogdan Diaconu: Eu cred că... Eu cred că... Nu, nu. Să ştiţi că au adunat informaţii, le-au
organizat. Ştiu ce se întâmplă. Problema a fost că decidenţii politici au jucat-o
împotriva intereselor României şi au fost trădători.
Silviu Mănăstire (moderator): Deci, serviciile ştiu despre operaţiunea asta a lui Soros
în România?
Bogdan Diaconu: Cu siguranţă. Cu siguranţă, ştiu.
Silviu Mănăstire (moderator): Şi de ce nu au protejat statul român?
Bogdan Diaconu: Şi cu siguranţă, ştiu. Şi este documentată. Eu cred că de la
schimbarea din Statele Unite, de la victoria lui Donald Trump - şi timpul cred că îmi va da
dreptate, şi această emisiune poate să rămână mărturie - cred că Serviciile de
Informaţii româneşti vor înţelege că prezenţa membrilor reţelei Soros în instituţiile
statului român este dăunătoare şi dăunează intereselor poporului român, cel din
România.
Sel. 7 (rep. 47:57-49:19, sel. 24-20) Silviu Mănăstire (moderator): Andrei Piticaş. Apropo
de servicii. Au păzit Serviciile de Informaţii statul român? Pentru că dacă mergem pe
teoria PRU, a dumneavoastră domnul Diaconu şi teoria partidului, da, şi-au cam făcut de
cap. Da? Au penetrat toate instituţiile statului, au reprezentanţi în guvern -
premierul Dacian Cioloş, Friends of Europe - finanţată de Soros. Da? Unde au fost
bravii ofiţeri de informaţii ai statului român?
Bogdan Diaconu: Dar... Dar Klaus Iohannis este membru într-un astfel de ONG sau
Consiliu pentru...
Silviu Mănăstire (moderator): European.
Bogdan Diaconu: Da. Pentru relaţii externe. Coleg cu George Soros şi cu băiatul
acestuia.
Andrei Piticaş: După cum spunea şi preşedintele partidului, domnul Bogdan Diaconu, în
momentul de faţă sunt peste două sute de mii de cetăţeni care activează în
România, care au beneficiat de sponsorizări sau programe de educare sau de orice
alt fel.
Silviu Mănăstire (moderator): Burse, granturi.
Andrei Piticaş: Exact.
Silviu Mănăstire (moderator): E o paletă largă de finanţare.
Andrei Piticaş: Sponsorizate de această reţea ONG-istă. Domnul preşedinte, din
punctul meu de vedere, a fost blând când a spus că sunt nişte tactici neo-marxiste.
Eu le-aş compara chiar mai... Aş spune chiar bolşevice. este vorba despre un grup,
o minoritate, care încearcă să se suprapună unei majorităţi, în ideea de a controla
destinele unei naţiuni.
Silviu Mănăstire (moderator): Nu aşa se întâmplă?
Andrei Piticaş: Aşa s-a întâmplat. Şi asta ar trebui să evităm, pentru că toată lumea
condamnă un anumit regim.
Sel. 8 (rep. 49:20-51:40, sel. 24-20) Andrei Piticaş: Întâmplător vorbeam cu cineva mult
mai în vârstă. Eu n-am trăit acele vremuri. Dar compara situaţia actuală a României cu
ceea ce s-a întâmplat în 1948-1953. Şi aici mă refer...
Silviu Mănăstire (moderator): În ce sens?
Andrei Piticaş: Mă refer la experimentul Piteşti, de exemplu. Aceleaşi metode, aceleaşi
activităţi, aceleaşi acţiuni. Ca să poţi să controlezi o naţiune trebuie, în primul rând, să-i
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ştergi identitatea. Haideţi să ne uităm, majoritatea acestor ONG-uri ce promovează.
Care este identitatea naţională şi unde vrem să o ducem. Izolezi un individ, îi
distrugi identitatea. El nu mai există ca popor, există... Rămâne o populaţie. O
masă de manevră, care poate fi folosită pentru un... O viziune - să-i spunem aşa - a
unui anumit personaj, care are anumite interese.
Silviu Mănăstire (moderator): Ce interese, domnule Piticaş? Dar să spunem că
din ’90, Soros a investit în România, nu ştiu peste o sută de milioane de euro, să
spunem...
Bogdan Diaconu: Mult peste.
Andrei Piticaş: Întrebarea e în felul următor...
Silviu Mănăstire (moderator): Ce are de câştigat George Soros din finanţarea asta?
Andrei Piticaş: Ce are de câştigat, dânsul poate să răspundă mai bine. Întrebarea
mea este alta: cine investeşte în ceva, fără să aştepte un profit? E simplu.
Silviu Mănăstire (moderator): El se declară filantrop. Distruge lira englezească, face
câteva miliarde, după care are procese de conştiinţă. Este un filmuleţ interesant pe
internet. Un interviu al lui George Soros dat celor de la BBC, în care asta a spus, că
are două personalităţi. Este Jekyll. Jekyll and Hyde. Face tranzacţii dure, loveşte
lira, face tranzacţii cu resurse în Africa, după care are procese de conştiinţă şi
finanţează reţeaua asta de ONG-uri. Omul are o dublă personalitate, probabil. Nu?
Andrei Piticaş: Eu nu cred că are dublă personalitate. Eu cred că...
Silviu Mănăstire (moderator): Este băiatul rău şi băiatul bun în acelaşi timp.
Andrei Piticaş: Nu. Eu... Este băiatul rău. Credeţi-mă. Este băiatul rău.
Silviu Mănăstire (moderator): Dar punctual, în România, ce a avut de câştigat? Bun,
mergând pe logica asta. Eşti om de afaceri, da? Vrei să subminezi statul român,
vrei să-ţi infiltrezi oamenii. O.K. Cu ce scop?
Andrei Piticaş: Haideţi să analizăm situaţia în care se află România în momentul de faţă.
Da? Industrie - zero, educaţie - zero, sănătate - avem scandalul recent cu transplantul
pulmonar. Da?
Silviu Mănăstire (moderator): Totuşi, mai avem doctori de ispravă.
Andrei Piticaş: Sigur. Dar, totuşi, avem şi miniştri tehnocraţi... (...)
Sel. 9 (rep. 00:00-00:37, sel. 24-21) Silviu Mănăstire (moderator): Dumneavoastră
candidaţi la Gorj?
Robert Bugă: Da.
Silviu Mănăstire (moderator): Şi? Ce se mai întâmplă cu Complexul Energetic Oltenia?
Robert Bugă: Asta voiam (neinteligibil), pentru că aţi spus că nu v-am convins, până
acum, ce interese are George Soros. George Soros, în primul rând, are un guvern al
lui. Controlează politicile guvernamentale ale unei ţări. De curând, acest miliardar
controversat a anunţat că investeşte un miliard de euro în energia regenerabilă.
Dacă analizăm Strategia Naţională Energetică a guvernului Cioloş, vom vedea că până
în 2030 energia bazată pe cărbune trebuie să reprezinte doar 5% din totalul sistemului
energetic. Ceea ce este o dramă. (...)
Sel. 10 (rep. 12:28-13:16, sel. 24-21) Sebastian Ghiţă: (...) Păi, acum vine încă o dată să
ne bage, acest Cristian Tudor Popescu, pe oamenii lui Soros pe gât? Mulţi dintre noi
am auzit poveşti cu agenţii de influenţă de după revoluţie. N-aş vrea să cred că acest
Cristian Tudor Popescu e un astfel de agent de influenţă al intereselor străinilor.
Silviu Mănăstire (moderator): Bun! Domnule deputat, sunteţi şi om de afaceri sau aţi fost,
mai bine spus om de de afaceri. Bun! Dacă există conspiraţia asta, conjuraţia asta, se
leagă anumite informaţii, sunt anumite... Lăsaţi-vă...
Sebastian Ghiţă: Păi, nu dacă... Dacă douăş’două de mii de oameni... Dacă douăş’două
de mii de oameni au luat burse şi au început să intre, să penetreze structurile
statului român, aşa ca şobolanii pe conducte şi astăzi s-au unit în toată ţara şi vor
să preia puterea politică. De ce mai spunem dacă în faţă?
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Sel. 11 (rep. 13:17-15:35, sel. 24-21) Silviu Mănăstire (moderator): Care este interesul
economic din povestea asta? Pentru că... O.K. - dacă au penetrat statul român
presupun că au nişte interese - că finanţările astea prin ONG-uri se fac în numele
democraţiei, dar finanţatorul, mă gândesc dacă este un om atât de bogat şi atâta
de potent, este un bun om de afaceri, altfel, George Soros. Vrea şi el să scoată
ceva profit din România. Care e scopul?
Sebastian Ghiţă: Bun! Hai să ne lămurim, oameni buni.
Silviu Mănăstire (moderator): Să ne lămurim.
Sebastian Ghiţă: Nu uitaţi că este un om căruia Regatul Marii Britanii îi interzice să
vină în acea ţară. În Anglia, Soros nu e primit de când a atacat lira şi a distrus o
economie. O să vă prezentăm mâine un filmuleţ în care acest Soros spune clar... O
să vă îngroziţi - Eu când mă hotărăsc să atac o ţară nu îmi mai pasă când termin cu
ea, dacă mai e ţară sau nu. Îmi auziţi cuvintele? O să vedeţi mâine filmuleţul cu acest
Soros. El spune că ţările sunt un competitor economic pentru el. Şi când vedem
discipolii lui şerpărind pe aici prin România, ce vreţi să le spunem? Da, domnilor,
distrugeţi-ne şi nouă România. Uite, asta nu se poate.
Silviu Mănăstire (moderator): Dar ce interese? Ce interese are? Punctuale.
Sebastian Ghiţă: Păi, haideţi să vi le descriu. Vrea aurul de la Roşia Montana - motiv
pentru care s-a folosit de acele manifestaţii pentru a bloca proiectul acesta. Vrea
pădurile. Şi-a deschis fabrici de îngrăşăminte în Budapesta, în Ungaria, şi a distrus
fabricile româneşti de îngrăşăminte.
Silviu Mănăstire (moderator): Aici, staţi puţin. Aici, cu lemnul. Aici, cu lemnul trebuie să se
bată cu austriecii.
Sebastian Ghiţă: Şi-a făcut fabrici. Şi-a făcut fabrici de lemn în Ucraina. Şi-a făcut
fabrici de lemn în Ucraina. Da. Nouă nu ne pasă că se bat austriecii cu Soros.
Pentru noi nu e o fericire că în loc de austrieci o să vină Soros. Să nu creadă, în
schimb, că nu ştim şi că nu avem informaţii. Le avem. Dar până acum a reuşit să
penetreze la vârf statul român.
Silviu Mănăstire (moderator): Bun! Deci, interesele lui Soros, spuneţi, ar fi pe zona de
de resurse naturale, da?
Sebastian Ghiţă: Păi, în toată lumea face aşa, oameni buni. Leul românesc e prea...
O ţintă prea mică, să o atace acest magnat financiar.
Sel. 12 (rep. 15:36-16:42, sel. 24-21) Sebastian Ghiţă: În schimb şi-a format această
reţea de influenţe ca să atace resursele naturale ale României. România e o ţară
bogată. Nu uitaţi că 40% din pământurile României, astăzi, sunt în mâinile străinilor.
Să nu credeţi că Soros n-a contribuit la asta. Să nu credeţi că fundaţiile sale n-au
vândut păduri către IKEA.
Silviu Mănăstire (moderator): Aveţi probe pentru asta, cum fundaţiile lui Soros au
vândut păduri către IKEA? Fundaţiile lui Soros?
Sebastian Ghiţă: Păi, cele mai mari... Cei mai mari deţinători de păduri din România,
cei care le-au obţinut după retrocedările ilegale generate de sclava lui, Monica
Macovei.
Silviu Mănăstire (moderator): Politicienii corupţi.
Sebastian Ghiţă: Nu! Aţi auzit de Monica Macovei?
Silviu Mănăstire (moderator): Da.
Sebastian Ghiţă: Nu politicienii corupţi au dat legi şi au reprezentat Ungaria
împotriva statului român, ci doamna Monica Macovei, care a lucrat pentru Soros.
Silviu Mănăstire (moderator): Vă referiţi la (neinteligibil). Bun! Deci, scena cu pădurile...
Sebastian Ghiţă: Ştiţi lucrurile astea sau vreţi să ne prefacem că nu le ştim niciodată?
Mai stăm ca struţii cu capul în pământ, la nesfârşit, până ne fură ăştia şi izmenele
după noi.
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Sel. 13 (rep. 16:43-19:17, sel. 24-21) Silviu Mănăstire (moderator): Deci, cum era cu
pădurile? Deci, IKEA este cel mai mare proprietar de păduri, dar n-are legătură cu
Soros.
Sebastian Ghiţă: Pe care le-a cumpărat de la fundaţiile lui Soros, să ţineţi minte.
Silviu Mănăstire (moderator): Păi, aveţi probe pentru asta? Este o informaţie în
premieră.
Sebastian Ghiţă: Păi, sunt publice, în presă. Luaţi, vă rog frumos, fundaţiile care au
vândut către IKEA - este o anchetă de presă incredibil de bine documentată. Au
scris şi cei de la Rise Project despre asta, o entitate apropiată de zona serviciilor.
Şi o să vedeţi că ceea ce vă spun este adevărat. Nu mai avem nevoie de probe.
Avem certitudini. Avem informaţii.
Silviu Mănăstire (moderator): Bun! Şi serviciile ce fac? Mai ales, servicii de informaţii care
au păzit statul ăsta.
Sebastian Ghiţă: Aţi văzut că în ultimul timp au început să apară date în valuri
despre această reţea ONG-istică. Să ştiţi că ajunseseră atât de puternice entităţile
lui Soros, încât îi terorizau şi pe cei din servicii. Mulţi şefi din serviciile de
informaţii se tem de influenţa acestui Soros în România şi a ONG-urilor lui.
Silviu Mănăstire (moderator): Da ce poate să facă reţeaua asta, domnule Ghiţă? Nu
înţeleg. Adică, e o poveste aşa. Ce poate să facă? Bagă oamenii la puşcărie?
Arestează? Ce poate să facă aşa de grav?
Sebastian Ghiţă: Păi, haideţi să vă spun ce poate să facă. Haideţi să vă spun ce
poate să facă? Îşi plimbă procurori şi judecători pe la tot felul de forumuri şi
sindrofii, unde îi premiază şi unde îi asmut asupra românilor, asupra şefilor de
servicii, asupra şefilor de instituţii.
Silviu Mănăstire (moderator): Şi procurorii ce au de câştigat din asta? O deplasare la un
forum? Pentru asta?
Sebastian Ghiţă: Păi, premii, recunoaştere profesională, excursii prin străinătate,
prezenţă la alte forumuri din străinătate. Haideţi să nu ne prefacem că nu ştim
lucrurile. Mai ales, dumneavoastră, un cunoscător al acestui sistem.
Silviu Mănăstire (moderator): Şi pentru asta se vând? Asta insinuaţi? Insinuaţi că se vând
pentru atât de ieftin, pentru nişte deplasări?
Sebastian Ghiţă: Nu e ieftin deloc. Nu e ieftin deloc, domnule Mănăstire. Nu e ieftin deloc.
Silviu Mănăstire (moderator): Aveţi probe de procurori?
Sebastian Ghiţă: Mii şi zeci de mii de euro pe care îi primesc pe lună sau pe an.
Silviu Mănăstire (moderator): Poftiţi? Cât?
Sebastian Ghiţă: Mii de euro pe lună, zeci de mii de euro pe an. Se întâmplă
chestiunea aceasta în România. Sunt exemple destule.
Silviu Mănăstire (moderator): Cine, domnule Ghiţă? Cine din procuratură? Nu ştiu.
Sebastian Ghiţă: Păi, haideţi să luăm o listă, să vedem cine a pus în CV, cine şi-a
trecut pe site, cine este prezentat ca procuror sau judecător prezent în relaţia cu
aceste ONG-uri a lui Soros. Şi o să ne dăm seama ce putere au oamenii ăştia. Au o
putere atât de mare, încât au devenit îngrozitori pentru majoritatea românilor.
Sel. 14 (rep. 19:18-20:20, sel. 24-21) Sebastian Ghiţă: Dar repet, care este câştigul? Am
înţeles, s-a finanţat reţeaua, reţeaua există. A penetrat...
Silviu Mănăstire (moderator): Să fure aceste resurse. Patruzeci de miliarde de dolari
se află în muntele de la Roşia Montana. Credeţi că nu-l vrea Soros? Credeţi că nu e
o prăjitură prea bună pentru dânsul? Este.
Silviu Mănăstire (moderator): Păi, da trebuie să i-o vândă...
Sebastian Ghiţă: Credeţi că degeaba a băgat două sute de milioane de dolari în
România?
Silviu Mănăstire (moderator): Păi, cum să preia aurul, că e a lui Benjamin Steinmetz? Şi
ălalalt magnat israelian.
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Sebastian Ghiţă: Şi ştim bine că au blocat acel proiect al lui Steinmetz, iar Soros
face demersuri şi eforturi pentru a prelua el acea afacere.
Silviu Mănăstire (moderator): Poate să i-o vândă competitorul Steinmetz, ăla cu dosare
de la DNA.
Sebastian Ghiţă: Nu ştiu sau să anuleze contractele şi să le preia Soros.
Silviu Mănăstire (moderator): Păi, dacă Steinmetz nu vrea?
Sebastian Ghiţă: Haideţi să ştim ce se întâmplă în România.
Silviu Mănăstire (moderator): I-a mai blocat un proiect lui Steinmetz în Africa, pe
diamante, tot aşa.
Sebastian Ghiţă: Eh, vedeţi, că lucrurile astea se întâmplă pe tot globul, doar noi
românii stăm naivi aici şi ne facem că străinii ne vor binele. Nu ne vor binele, ne
vor aurul şi sufletele.
Sel. 15 (rep. 20:21-21:51, sel. 24-21) Silviu Mănăstire (moderator): Sufletele în ce sens,
că astea nu le pot cumpăra?
Sebastian Ghiţă: Sufletele, în sensul în care, domnule Mănăstire, aceşti oameni vor să
distrugă plasa socială, relaţia dintre femeie şi bărbat, dintre mamă şi copil, dintre
prieteni, dintre vecini. Noi românii suntem crescuţi într-un fel cu tradiţiile noastre şi
avem felul nostru de a fi. Fel bun, care de mii de ani ne ţine pe pământurile astea.
Şi astăzi se încearcă să ni se spună «toarnă-l pe cel de lângă; bagă-l în puşcărie pe
copilul tău; dă-le nişte date cu care să-l compromitem pe colegul tău de birou; fă
orice, numai distruge-ţi aproapele». Ori asta, noi românii, nu o să tolerăm şi nu o
să acceptăm. Învăţăturile astea lui Soros, să şi le ia şi să se ducă cu ele la el acasă.
Silviu Mănăstire (moderator): Da, o fi citit George Soros „Mioriţa”, poate de acolo s-a
inspirat.
Sebastian Ghiţă: Nu ştiu, dar sigur n-a citit învăţăturile poporului român. Mai avem una:
cine sapă groapa altuia, va cădea sigur în ea. Iată, că aşa cum se întâmplă în toate
ţările din estul Europei, pe care a încercat să le distrugă, acest om păţeşte şi în
România ce a păţit peste tot. Are conflicte în Polonia, conflicte în Slovacia,
conflicte în Cehia, conflicte în Bulgaria şi conflicte în Ungaria. Încearcă să ne
umple de sirieni şi să ne mute populaţii migratoare aflate în necaz din nordul Africii
pe pământurile astea. De-aia ne tot umple de dosare, omul ăsta cu reţeaua lui. Să
ne facă să nu mai putem să trăim în ţara noastră.
Sel. 16 (rep. 21:52-23:18, sel. 24-21) Silviu Mănăstire (moderator): Domnule Ghiţă,
Cristian Tudor Popescu - pe care l-am amintit înainte - spune că discursul ăsta pe
care îl aveţi şi dumneavoastră şi PRU, dar şi alţi politicieni, discursul ăsta de
dreapta, aproape hitlerist, spune Cristian Tudor Popescu, este un discurs menit să
ducă România spre Moscova. Şi că, de fapt, naţionalismul ăsta exacerbat e o
amprentă, e o ştampilă a Moscovei.
Sebastian Ghiţă: E un manipulator trist, de care v-am spus că ne-am săturat şi unii dintre
noi avem curajul să vorbim. Eu n-am nicio legătură cu Moscova, nici Partidul
România Unită, nici Bogdan Diaconu şi nici zecile de mii de colegi ai noştri din ţară.
Marota asta, păcăleala asta cu Moscova să şi-o ţină pentru dânsul, că nu eu am
lucrat sub comunişti şi sovieticii i-am slujit. Eu m-am născut liber, nu ca dânsul,
sclav la comunişti, pe care i-a tot cântat şi cărora le-a ridicat osanale. Aşa că, să mă
mai lase Cristian Tudor Popescu. Noi respectăm parteneriatul strategic cu Statele
Unite şi considerăm că România are menirea, are datoria şi dorinţa să fie înăuntrul
civilizaţiei occidentale, nu alături de Moscova şi de Rusia. Iar Cristian Tudor
Popescu să înceteze să ne mai bage cu aceste păcăleli, pe gât, USR-iştii lui din
Uniunea Sabotăm România. Ne-au sabotat destul. (...)
Sel. 17 (rep. 35:10-36:04, sel. 24-21) Silviu Mănăstire (moderator): (...) Cine este vinovat,
domnul Diaconu? Ei că ne călăresc sau noi că ne-am lăsat călăriţi?
Bogdan Diaconu: Nu, domnul Mănăstire. Nu, domnul Mănăstire. Nu noi am fost proşti.
Nu noi am fost proşti ca români. Nu, nu, nu noi.
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Silviu Mănăstire (moderator): Dar cine?
Bogdan Diaconu: Au fost nişte exponenţi, nişte decidenţi în statul român care au fost
trădători.
Silviu Mănăstire (moderator): Şi câţi au fost ăia?
Bogdan Diaconu: Mulţi. Haideţi să vă dau un exemplu.
Silviu Mănăstire (moderator): Câţi mulţi? O mie, două mii?
Bogdan Diaconu: M-aţi întrebat lucruri concrete.
Silviu Mănăstire (moderator): Da? La milioane de români?
Bogdan Diaconu: M-aţi întrebat lucruri concrete. Haideţi să vă dau exemplu de trădare
din partea unui decident în statul român la presiunile ONG-ului lui George Soros.
Anul 2000, memorandum semnat de - o crimă la adresa poporului român -
memorandum semnat de Petre Roman la presiunea lui George Soros pentru
schimbarea denumirii pentru cetăţenii de etnie ţigănească în... Denumirea de
„ţigan” în „rrom”.
Silviu Mănăstire (moderator): Atenţie că mergem la CNA! Ei sunt rromi.
Bogdan Diaconu: Să mergem.
Silviu Mănăstire (moderator): Respectaţi legile statului român.
Bogdan Diaconu: Să ştiţi că peste tot în Europa denumirea este de „ţigan”. În toate
statele. (...)
Sel. 18 (rep. 37:09-37:37, sel. 24-21) Bogdan Diaconu: (...) Nu a făcut o plângere, ci a
luat o hotărâre ieri, Biroul Electoral Municipal, de a da curs unei contestaţii făcute de
Partidul Antinaţional Liberal - care am văzut că face toată ziua contestaţii prin ţară - şi
PNL-ul şi Uniunea Soros în România, şi care a hotărât să înainteze acea contestaţie
mai departe spre Parchet. Dar astăzi a fost contestată, hotărârea Biroului Electoral
Municipal la Biroul Electoral Central de către Partidul România Unită. (...)
Sel. 19 (rep. 44:29-45:50, sel. 24-21) Silviu Mănăstire (moderator): (...) Păi, de ce nu se
leagă de ei? Vorba aia. Vorba, de ce nu se leagă, de ce nu se duc şi fac verificările? Nu
sunt buni românii, inspectorii ăştia ANAF?
Bogdan Diaconu: Nu, pentru că au nişte direcţii date de aceşti tehno-rataţi care
conduc România astăzi, la ordinele lui George Soros. De-aia.
Silviu Mănăstire (moderator): Ce direcţie să aibă? - Nu controlaţi hypermarket-urile. - Dar
nu erau controlate nici înainte, domnule Diaconu. Nu erau prea controlate.
Bogdan Diaconu: Bun! Şi dacă nu erau controlate nici înainte, nu vreţi să le controlăm de
acum încolo şi să ne asigurăm că românii care muncesc primesc măcar un salariu cu
care să supravieţuiască şi că aceşti... Aceste hypermarket-uri plătesc în România impozit
ca orice român şi se supun legilor ţării noastre cum ne supunem cu toţii. De ce oare
vedem nişte corporaţii străine care au venit şi au generat corupţie în România?
Pentru că ei prin corupţie au câştigat piaţa. Şi nu au făcut-o numai în România, în
toate ţările în curs de dezvoltare au mers şi ca să câştige pieţele au generat
corupţie.
Silviu Mănăstire (moderator): Pentru că au întâlnit nişte români dispuşi la corupţie,
domnule Diaconu.
Bogdan Diaconu: Au generat corupţie. Asta este tehnica lor. Asta este tehnica lor.
Silviu Mănăstire (moderator): Cum au generat? Păi, trebuia să spuneţi, domne, nu vrem
banii voştri.
Bogdan Diaconu: Păi, trebuia să spun eu? Eu nu am vrut banii lor şi nu i-am luat eu.
Silviu Mănăstire (moderator): Păi nu, politicienii, decidenţii.
Bogdan Diaconu: Tocmai v-am spus că am avut foarte mulţi oameni la putere trădători de
neam şi de ţară.
Silviu Mănăstire (moderator): Şi cum s-o nimerit ăştia, numai trădătorii să conducă ţara
asta?
Bogdan Diaconu: Nu, n-a condus-o numai trădătorii. Am avut foarte mulţi. Am avut foarte
mulţi. (...)
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Sel. 20 (rep. 51:40-52:03, sel. 24-21) Silviu Mănăstire (moderator): (...) Poate, nouă
românilor, ne place să ne turnăm între noi. Poate avem chestia asta în genă, statistic.
Andrei Piticaş: Nu, această structură... Sunt de acord cu dumneavoastră, statistic. Da.
Silviu Mănăstire (moderator): Statistic am fost aplecaţi spre delaţiune şi spre turnătorie.
Pot să vă mai dau exemple din istorie. Cum se schimbau domnitorii în Ţările Române. Da?
Andrei Piticaş: Sunt perfect... Sunt perfect... Sunt perfect de acord cu dumneavoastră,
dar aceste lucruri au fost insuflate acestui popor.
Silviu Mănăstire (moderator): De către cine? De către George Soros?
Andrei Piticaş: De către... La vremea...
Bogdan Diaconu: Acum da. Acum da.
Andrei Piticaş: Acum da. Acum da. (...)

27.11.2016
20:30 - Dosar de politician - Dezbatere electorală

Moderator: Silviu Mănăstire
Invitaţi: Elena Udrea-candidat independent pentru Camera Deputaţilor, Sebastian Ghiţă-
candidat PRU pentru Camera Deputaţilor.
Titlu: O femeie cât 10 bărbaţi, Ghiţă despre imaginile cu Kovesi şi un fost şef al Serviciilor
secrete ale SUA, Ghiţă: Iohannis, ameninţat de Societatea Civilă a lui Soros.
Sel.1 (34.07/27-20.asf) Sebastian Ghiţă: (...)Direcţia în care se îndreaptă arhitectura
instituţională din România când se raportează la români, nu este o direcţie bună. Nu va
da rezultate şi o să ne trezim că falimentăm ţara din nou la fel cum am făcut-o pe vremea
lui Ceauşescu. Acesta este riscul. Sau o facem o ţară de clovni, de angajaţi la
multinaţionale pe nişte salarii de mizerie. Aţi văzut că PRU a venit şi a spus: noi
vrem salariu minim 2000 de lei. Şi constat că tot acest sistem lucrează prin ONG-
urile lui Soros, prin apropiaţii din media, prin agenţii de influenţă să-i convingă pe
români să stea cu un salariu de 1200 de lei. Asta e treaba sistemului şi a instituţiilor?
Să-i ţină pe români plătiţi prost? Să lucreze mână-n mână cu şleahta lui Soros?
Silviu Mănăstire: Păi, şi dumneavoastră, domnule Ghiţă, v-aţi vândut afacerile din IT unor
companii multinaţionale.
Sel.2 (39:55/27-20.asf) Sebastian Ghiţă: (...)Asta mi se pare mie o problemă mare, că
împreună cu reţeaua lui Soros care îşi face partid şi vrea să guverneze România şi
să dreneze banii în afara ţării, împreună cu interesele ambasadelor şi ale firmelor
străine, toţi aceştia lucrează la a scoate bani din România. (...)
Silviu Mănăstire: Perfect, i-aţi spus asta domnului Ponta, prietenului dumneavoastră?
Sebastian Ghiţă: Da, i-am spus.
Silviu Mănăstire: Şi ce-a spus?
Sebastian Ghiţă: Şi el crede acelaşi lucru.
Silviu Mănăstire: Păi ce a făcut patru ani, trei ani jumătate?
Sel.3 (44:19/27-20.asf) Sebastian Ghiţă: L-am văzut pe acel domn Soros cum spune: eu
când intru într-o ţară, nu am treabă cu ce consecinţe sociale au activităţile mele şi eu,
Soros, n-am Dumnezeu, n-am lege şi după ce termin cu o ţară nu mă mai interesează
dacă mai rămâne ceva din ţara aia.
Silviu Mănăstire: Omul a spus adevărul, a spus ceea simte, ceea ce crede.
Elena Udrea: Trebuie să i se permită. Ori întrebarea este cine i-a permis lui Soros să aibă
acest tip de comportament în România. Încă o dată eu îl fac mai puţin vinovat pe ... există
aceste ONG-uri care fac politica Soros-istă, există, este evident...
Sebastian Ghiţă: Vă dau nişte exemple de agenţi de influenţă prin care lucrează? Aţi auzit
de o doamnă Sorina Matei?
Silviu Mănăstire: Da.
Sebastian Ghiţă: Dar de un domn Tăpălagă? Ăştia sunt nişte agenţi de influenţă care
terorizează până şi şefii Serviciilor de Informaţii Române.
Silviu Mănăstire: Aveţi probe?
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Sebastian Ghiţă: Da. Am văzut SMS-uri şi mesaje ale acestor oameni de ameninţare la
adresa unor procurori şi la adresa unor Servicii.
Silviu Mănăstire: Şi cum suna ameninţarea?
Sebastian Ghiţă: Sună ceva de genul dacă nu-i faci dosar lui ,,X”,, tu nu vezi ce face ,,Y”?
Cum ţi se pare că-l laşi în pace pe Vasile? De ce n-are dosar penal ,,Z”? Aceşti agenţi de
influenţă...
Elena Udrea: Domnu Ghiţă, staţi puţin. Eu nu cred domnule, că s-a speriat Coldea de
Tăpălagă şi a spus hai să facem dosar lui Ghiţă sau lui Udrea.
Sebastian Ghiţă: Dar dacă primeşte de la zece Tăpălagă? Ba eu cred că şi în cazul
dumneavoastră a existat şi o presiune externă chiar şi asupra dumneavoastră.
Sel.4 (47.38/27-20.asf) Sebastian Ghiţă: Ţin să vă spun că am văzut cu ochii mei
influenţa uriaşă a acestor oameni asupra multor procurori, asupra multor şefi din Servicii,
asupra multor şefi din alte instituţii şi asupra multor şefi de partide politice. Iar influenţa
asupra preşedintelui României aţi văzut-o toţi...
Elena Udrea: Păi cu un preşedinte atât de slab, cred că şi mama îl sperie.
Sebastian Ghiţă: ... Aţi văzut consultările când i-au zis: nu, nu, tu chemi Societatea Civilă.
Societatea Civilă au fost de fapt rând pe rând toate ONG-urile plătite de Soros.
Elena Udrea: Păi şi cine credeţi că i-a spus: chemi această Societate Civilă? Cine credeţi
că s-a dus să-i spună, că nu cred că s-a dus să-i spună...
Silviu Mănăstire: După tragedia de la Colectiv. Acela e momentul în care s-au dus cele 14
ONG-uri.
Elena Udrea: Bineînţeles.
Sebastian Ghiţă: ONG-urile, toate erau ale lui Soros.
Sel.5 (49:12/27-20.asf) Sebastian Ghiţă: (...) pentru că astăzi acest domn Soros îşi
construieşte nişte fabrici de îngrăşăminte chimice în Ungaria iar industria noastră toată a
fost rasă. Astăzi, în Ucraina...
Silviu Mănăstire: Îngrăşăminte chimice? Dar ce Ungaria este gaz? Ai nevoie de gaze ca
să faci îngrăşăminte.
Sebastian Ghiţă: În Ungaria, nu ştiţi, ne-a obligat să tragem o conductă şi să ne
interconectăm, tot la presiunea acestor ONG-işti. Pe gazul nostru ei şi-au făcut fabricile
acolo. Vă mai spun un alt lucru: în Ucraina îşi construiesc cele mai mari fabrici de lemn ca
să ia lemnul din România, din Ucraina şi din Belarus şi să-l ducă acolo. (...)
Sel.6 (47.53/27-21.asf) Sebastian Ghiţă: Uitaţi, am să vă dezvălui un lucru: acele
informaţii care au ajuns la mine, fără să am certitudinea, unele au venit printr-un
plic acasă, în cutia poştală, altele au ajuns prin intermediul unor ofiţeri români la
pensie. Aceste informaţii au fost despre reţeaua Soros, au fost strânse de Serviciile
de Informaţii Române. Ele nu vin din altă parte. N-am stat eu să documentez acele
lucruri.
Silviu Mănăstire: Păi înseamnă că au încălcat legea dacă nu le-au dat şi decidenţilor
pentru că Serviciile trebuie să informeze decidenţii statului român.
Sebastian Ghiţă: Eu aşa cred, că la PRU acele informaţii au ajuns într-un fel sau în altul
de la anumiţi ofiţeri români din Serviciile de Informaţii.
Elena Udrea: Eu încep să cred domnule deputat, că sunteţi manipulat şi că unii vor
neapărat să spunem că e rău în România pentru că e Soros de vină. Eu nu contest că
aceştia sunt membri plătiţi de Soros ş.a.m.d., însă nu se putea să ajungă să guverneze
această ţară dacă nu erau giraţi de sistemul din România.
Sebastian Ghiţă: Doamnă Udrea, din păcate au crescut...
Elena Udrea: Şi înclin să cred că unii vă păcălesc să duceţi discursul acesta anti Soros,
în realitate numele celui care conduce sistemul român, este altul. (...)

30.11.2016
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Talk B1, ora 19:00 (Emisiunea a conţinut marcajul ,,DEZBATERE

ELECTORALĂ”.)
Moderatoare: Nadia Ciurlin
Invitaţi în studio: Iulian Iancu (candidat PSD la Camera Deputaţilor pentru Constanţa),
Lucian Bolcaş (candidat PRU la Senat pentru Municipiul Bucureşti), Gelu Vişan (candidat
PMP la Camera Deputaţilor pentru Mehedinţi), Răzvan Prişcă (candidat PNL la Camera
Deputaţilor pentru Prahova).
Intervenţie telefonică: Sebastian Ghiţă (candidat PRU la Camera Deputaţilor pentru
Prahova) - 28 minute (rep. 00:27-28:01, sel. 30-19), Sebastian Zachmann (jurnalist
Adevărul) - 14 minute (rep. 14:52-28:01, sel. 30-19), Alina Gorghiu (candidat PNL la
Senat pentru Timiş) - 3 minute (rep. 30:57-33:57, sel. 30-19).
Titluri afişate pe ecran: Agitaţie de 1 Decembrie - Adevărul: PRU pregăteşte proteste;
Cine scoate oamenii în stradă împotriva lui Iohannis; Stegarul dac, liderul protestatarilor;
Dragnea: PSD nu organizează proteste; Ghiţă: Nimeni nu are intenţia să organizeze
proteste; Ghiţă: Dacă românii îl vor huidui mâine pe Iohannis, este doar vina
preşedintelui; Ghiţă: Sebastian Zachmann este o ruşine pentru presa românească; Se
pregăteşte deturnarea paradei; Gorghiu: PSD-ul a mobilizat oameni din ţară, dar sper să
vină să se bucure de paradă; Tăriceanu: Ne pregătim de Ziua Naţională; Tăriceanu,
primul ajuns la paradă; Secrete de la Cotroceni - EVZ: Bani pentru vila din Sibiu; Scandal
cu facturile prezidenţiale; Lumina vine de la preşedinţie; Contract de un milion de euro;
Banii, pentru ghereta SPP; Misterul străzii Spartacus; DNA s-ar putea uni cu DIICOT;
Cine scapă de dosare.
Sebastian Ghiţă, candidat PRU la Camera Deputaţilor pentru Prahova, a intervenit
telefonic pentru a comenta subiectul referitor la eventuale proteste organizate de 1
Decembrie.
Sel. 1 (rep. 00:45-01:43, sel. 30-19) Sebastian Ghiţă: (...) Ştiu următorul lucru, pentru că
aţi pus problema aşa şi aţi văzut care a fost sursa minciunii. Există un domn acolo
amestecat în fundaţiile lui Soros, care a încercat în mod bicisnic să amestece Partidul
România Unită într-o chestiune cu care să justifice eventuale proteste la adresa lui Klaus
Iohannis mâine.
Nadia Ciurlin (moderatoare): Despre cine vorbiţi, domnule Ghiţă?
Sebastian Ghiţă: Şi acelui domn... Şi acel domn Zachmann, aşa îl cheamă. Românul
Zachmann. Este tot un fel de agent de influenţă. Mă uit de câţiva ani la minciunile pe care
le vituperează de dimineaţă până seară. Iar astăzi, în mod greşit, aberant, nu ştiu cum să
categorisesc acţiunea dânsului. (...)
Sel. 2 (rep. 02:35-04:48, sel. 30-19) Sebastian Ghiţă: Românii au început să înţeleagă,
aşa cum au înţeles multe alte popoare, că această caracatiţă a ONG-urilor, a agenţilor
de influenţă, doar minte românii. Astăzi, Partidul România Unită a avut curajul să le
spună. Sunteţi mincinoşi. Nimeni n-are intenţia să organizeze proteste, să facă la nivel de
partid acţiuni organizate cu care să murdărim ziua de 1 Decembrie.
Nadia Ciurlin (moderatoare): Domnule Ghiţă?
Sebastian Ghiţă: Doar preşedintele nostru, Klaus Iohannis, a îndrăznit să ne separe
pe noi românii după standardele introduse de ONG-urile lui Soros, în penali,
corupţi, hoţi, răi. Aşa-s românii pentru ONG-urile lui Soros.
Nadia Ciurlin (moderatoare): Dar ceva oricum se pregăteşte, domnule Ghiţă. Dacă...
Dacă îmi permiteţi.
Sebastian Ghiţă: Iar ăsta este un exemplu clar. Ăsta este un exemplu clar de manipulare
tristă. De o scârboşenie rar întâlnită. Acest Sebastian Zachmann şi-a dat arama pe faţă.
Nu ştiu de ce a făcut-o. Nu ştiu la ce îi foloseşte. Se va face de râs mâine. Iar dacă
românii îl vor huidui mâine pe Klaus Iohannis, nu e vina PSD-ului, a Partidului România
Unită sau a altcuiva.
Nadia Ciurlin (moderatoare): Da.
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Sebastian Ghiţă: Este vina dezamăgirii produse de cei doi ani de mandat şi este vina
aducerii acestui guvern Dacian Soros la Palatul Victoria.
Nadia Ciurlin (moderatoare): Îl daţi în judecată pe acest domn, care va atacat? Care a
atacat Partidul România Unită?
Sebastian Ghiţă: Românii au văzut ce performanţe au miniştrii „soroşişti”. Şi acum...
Nadia Ciurlin (moderatoare): Domnule Ghiţă! Dacă îmi permiteţi un dialog. O să-l daţi în
judecată pe acest domn care a murdărit imaginea PRU?
Sebastian Ghiţă: Credeţi că ne punem mintea cu toţi manipulatorii? Asta credeţi că
trebuie să facă un partid serios? Ne vom vedea de promisiunile făcute românilor, ne vom
vedea de programele şi proiectele pe care le-am adus în faţa românilor şi o să încercăm
pe cât putem să le arătăm în astfel de momente cât rău, cât venin ne bagă în suflet
antrenaţii ăştia lui Soros din România.
Nadia Ciurlin (moderatoare): Da. (...)
Sel. 3 (rep. 15:43-16:25, sel. 30-19) Sebastian Ghiţă: (...) N-avem nici cea mai mică
intenţie.
Sebastian Zachmann: Vom vedea mâine, domnule Ghiţă.
Sebastian Ghiţă: Ceea ce aţi făcut în seara asta este o minciună şi o manipulare.
Sebastian Zachmann: Eu nu cred că este o minciună şi o manipulare.
Sebastian Ghiţă: Cum va ordonat... Cum va ordonat şefii dumneavoastră care ne vor
răul.
Sebastian Zachmann: Care sunt şefii mei, domnule Ghiţă? Care sunt şefii mei?
Sebastian Ghiţă: Păi, cum? ONG-iştii pe care îi tot mângâiaţi şi îi tot pupaţi.
Sabastian Zachmann: Sunt „soroşist”, nu-i aşa? Sunt vândut străinilor, nu?
Sebastian Ghiţă: Sunteţi vândut străinilor, asta e părerea mea.
Sebastian Zachmann: Sunt vândut străinilor. Da.
Sebastian Ghiţă: Şi sunteţi un om care minţiţi românii.
Sebastian Zachmann: Domnule Ghiţă, lumea deja s-a plictisit de acuzele
dumneavoastră cu vândutul străinilor şi cu „soroşismul”. Da? Mai schimbaţi placa
asta, că sunteţi în campanie. Nu treceţi pragul electoral. Gândiţi-vă la alte teme de
campanie.
Sebastian Ghiţă: Eu... Eu vreau să vă spun că-i doar începutul şi o să reuşim să vă
demascăm. O să reuşim să vă demascăm om cu om. (Să arătăm cum aţi luat bani din
străinătate, cum le-aţi vrut răul românilor şi cum minţiţi. Cum minţiţi în fiecare articol.)
Sebastian Zachmann: Sigur, sigur. De-abia aştept să mă demascaţi. Dar până să mă
demascaţi, s-ar putea să vă dau eu în judecată că minţiţi la televizor.
Nadia Ciurlin (moderatoare): Da. Domnule Zachmann? Domnule Zachmann? (...)
Sel. 4 (rep. 26:28-26:50, sel. 30-19) Sebastian Zachmann: Domnule Ghiţă, hotărâţi-vă
puţin. Ori sunt „soroşist”, cu Iohannis, cu... Direct cu toată lumea. Ori nu sunt.
Sebastian Ghiţă: Da. Păi, asta vă spunem amândoi, şi eu şi domnul Vişan.
Gelu Vişan: Deci laudele, domnul Zachmann.
Sebastian Ghiţă: Că sunteţi...
Sebastian Zachmann: Ce sunt? Deci ce sunt până la urmă?
Sebastian Ghiţă: Că sunteţi doar un adulator al lui Iohannis.
Sebastian Zachmann: Al cui?
Sebastian Ghiţă: Am înţeles, trebuie să minţiţi lumea.
Sebastian Zachmann: Al cui sunt? Un adulator al...
Nadia Ciurlin (moderatoare): Da. Ne apropiem de o pauză de publicitate...
Sebastian Ghiţă: Al lui Iohannis. (...).”

Având în vedere conţinutul exemplificat anterior, membrii Consiliului au
constatat că modul de desfăşurare al emisiunilor şi conţinutul acestora au fost de
natură să contravină dispoziţiilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002,
cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţii care prevăd că toţi furnizorii de



16
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.

De asemenea, conform prevederilor art. 40 alin. (2) din Codul audiovizualului,
moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să probeze
afirmaţiile acuzatoare sau să indice, cel puţin, probele care le susţin, pentru a permite
publicului să evalueze cât de justificate sunt acuzaţiile.

Astfel, Consiliul a apreciat că afirmaţii de natură acuzatoare precum: „linia
antinaţională” a unor partide sub „coordonarea lui George Soros”, „reţeaua Soros în
fruntea statului Român”, „rămâne la butoane”, „oamenii din Parchete primesc mii de
euro pe lună de la Soros”, „experimentul Piteşti, de exemplu. Aceleaşi metode,
aceleaşi activităţi, aceleaşi acţiuni”, „îşi plimbă procurori şi judecători pe la tot felul de
forumuri şi sindrofii, unde îi premiază şi unde îi asmut asupra românilor, asupra şefilor
de servicii, asupra şefilor de instituţii”, „trădare”, pe care invitaţii emisiunilor analizate
le-au făcut în cadrul acestora, au fost confirmate indirect prin lipsa unei atitudini ferme
a moderatorului în sensul solicitării probării de către invitaţi a acestor acuzaţii.

Consiliul a apreciat că, aşa cum rezultă din raportul de monitorizare, această
prezentare a temelor supuse dezbaterii şi a subiectelor abordate nu a permis
publicului să primească informaţii corecte şi complete, pe baza cărora să îşi poată
forma în mod liber propria opinie, în condiţiile în care atitudinea manifestată de
moderator nu a fost una în sensul respectării obligaţiei moderatorului de a solicita în
mod ferm probe ori indicii pentru susţinerea acuzaţiilor factuale făcute de invitaţi, ci,
mai degrabă, una de întărire a faptelor imputate de aceştia, prin preluarea şi
dezvoltarea afirmaţiilor acestora.

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că
moderatorul emisiunilor s-a rezumat la intervenţii formale, de convenienţă, care nu au
asigurat respectarea obligaţiei expres prevăzută de legislaţia audiovizuală, în sarcina
sa.

În acest context, neîndeplinirea obligaţiei moderatorului de a solicita în mod
ferm probarea respectivelor acuzaţii a fost de natură să acrediteze realitatea unor
fapte precum cele imputate, situaţie de natură să afecteze libera formare a opiniei
publicului, care a fost pus în situaţia de a primi o informaţie cu valoare de certitudine,
nepusă la îndoială, ori a cărei veridicitate nu trebuia demonstrată sau probată.

Având în vedere aceste considerente, raportat la conţinutul emisiunilor
analizate, Consiliul a constatat că informarea publicului nu a fost una care să fie
făcută cu respectarea dispoziţiilor legale, respectiv imparţială, obiectivă, referitoare la
fapte şi evenimente certe, reale, demonstrate, ci una care, în mod exclusiv şi
discreţionar, a prezentat afirmaţii privind fapte ilegale şi imorale, situaţie de natură
să afecteze libera formare a opiniilor publicului cu privire la faptele prezentate.

Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a propus sancţionarea
radiodifuzorului cu amendă în cuantum de 10.000 de lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea
condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu
modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 90 alin. 1 lit. h) şi 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea
DECIZIE:
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Art. 1: Radiodifuzorul S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. (licenţa audiovizuală

nr. S-TV 26.4/15.06.2000 elib. la 20.10.2015 şi decizia de autorizare
nr. 468.0-6/30.05.2002 elib. la 10.01.2017 pentru postul de televiziune B1 TV) se
sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor
art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările
ulterioare şi art. 40 alin. (2) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a
conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului,
prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de
apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la
comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a
transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în
intervalul orar 18.00 - 22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu amendă de
10.000 lei postul B1 TV, deoarece în ediţiile emisiunii „Dosar de politician” din 17, 24 şi
27 noiembrie 2016 şi ediţia „Talk B1” din 30 noiembrie 2016 au fost încălcate
dispoziţiile legale privind obligaţia de a asigura o informare corectă şi obiectivă a
publicului şi favorizarea liberei formări a opiniilor publicului. De asemenea,
moderatorul nu şi-a respectat obligaţia de a solicita interlocutorilor să probeze sau să
indice probele care susţin acuzaţiile formulate la adresa unor persoane sau instituţii.”

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

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Şef Serviciu juridic şi reglementări,
Dumitru Ciobanu


