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- pentru postul de televiziune B1 TV
Bucureşti, Str. Ion Câmpineanu nr. 20, sector 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua 26 iulie 2018, Consiliul Naţional al Audiovizualului
a analizat rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare, în baza sesizărilor
nr. 3977/08.05.2018, 3977/10.05.2018, cu privire la emisiunea „Se întâmplă acum”
difuzată în data de 03.05.2018 și a sesizării nr. 5605/11.06.2018 cu privire la emisiunea
„Lumea lui Banciu”, difuzată în data de 10.06.2018 de postul B1 TV.

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 eliberată la 20.10.2015 şi decizia de
autorizare nr. 468.0-6/30.05.2002 eliberată la 10.01.2017).

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea rapoartelor de monitorizare şi
vizionarea înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. B1 TV
CHANNEL S.R.L. a încălcat prevederile art. 40 alin. (1), (4) și (5) din Decizia
nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi
completările ulterioare (Codul audiovizualului).

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

audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori
imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate şi
invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în care persoana
vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări
repetate, trebuie precizat acest fapt.

(4) Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să probeze
afirmaţiile acuzatoare, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt
acestea.

(5) Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească
şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă.

În fapt, în data de 03.05.2018 în intervalul orar 15:59-17:48, postul B1 TV a difuzat
emisiunea „Se întâmplă acum”. Potrivit raportului de monitorizare, din care redăm
fragmente, emisiunea Se întâmplă acum a fost prezentată de Tudor Barbu.

„În cadrul emisiunii s-au discutat două subiecte astfel:
- în intervalul 15:59-16:59 a fost invitată dr. Gabriela Lică, președinta Federației

naționale a medicilor anatomo-patologi care a vorbit despre nemulțumirea medicilor
anatomo-patologi privind salarizarea lor după noua Lege a salarizării unitare, motiv pentru
care multe cadre medicale cu această specializare aleg să muncească în străinătate.

- în intervalul 16:59-17:48 a fost invitat economistul Lucian Isar, care și-a expus
opiniile referitoare la întâlnirea dintre Liviu Dragnea, președintele Camerei Deputaților și
Mugur Isărescu, Guvernatorul BNR din ziua curentă, despre modul cum Mugur Isărescu
s-a implicat în activitatea BNR în ultimii 25 de ani.
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- Sesizarea se referă la acest interval al emisiunii reclamând dezinformare și

atacuri tendențioase asupra BNR:
Titluri: Discuții despre banii românilor, Acum: Isărescu, în birou cu Liviu Dragnea,

Isărescu și Dăncilă, în biroul lui Dragnea, Adevăr și lacrimi: Ratele la Bănci!!!, Explicații în
exclusivitate! De ce nu mai putem face credite la Bănci!, Tinerii n-au casă, fermierii n-au
credite, firmele românești mor pe capete!, Alarmă de grad zero: Ratele în lei la Bănci sunt
devastatoare pentru români!, Cum s-a ajuns ca sute de mii de familii să fie sclavele
Băncilor!, BNR și Guvernul se acuză reciproc că au băgat poporul în sărăcie!, Lucian Isar:
În România, inflația este manufacturată în mod intenționat!, Iohannis încearcă să intervină.
Dragnea: ,,Nu e nici un conflict cu BNR-ul.”, R. Soviani: ,,Isărescu a rezistat unui număr de
23 de premieri. Va rezista și celui cu numărul 24.”

Tudor Barbu: Holul se numește P1. Așa se cheamă holul, P1, parter 1, Camera
Deputaților, Parlamentul României. Cei doi sunt în ordinea numerelor de pe tricou: Mugur
Isărescu- Guvernatorul BNR, adjunctul domniei sale, Florin Georgescu. N-o să vă vină să
credeți în ce birou intră. Dacă ați avea o vedere de aia de șoim, aici, imediat să treacă nea
Florin, aici scrie așa: Președintele Camerei Deputaților, Liviu Nicolae Dragnea. Ăștia doi,
după ei, iată și Teodorovici. Eugen Teodorovici a intrat la Președintele Camerei
Deputaților. Invitat special, Lucian Isar. Mulțumesc domnule Isar, că ați venit. Ați venit într-
un moment extrem de delicat. Extrem de delicat și pentru presă și pentru toată lumea. Nu
înțelege aproape nimeni, nu înțelege cum e cu medierea pe care a propus-o domnul
Iohannis între elementele constitutive ale acestui binom: BNR-Guvern, când văd că aici e
frăție, prietenie și tovărășie între Dragnea, Isărescu, Eugen Teodorovici și Florin
Georgescu.

Lucian Isar: Păi, e foarte simplu de înțeles. În realitate, domnul Isărescu
negociază personal cu actuala coaliție de guvernare. Lumea trebuie să înțeleagă
următoarele lucruri, foarte simple: în anul ‘90, camarila domnului Iliescu l-a pus pe
domnul Isărescu la BNR. De atunci, indiferent ce s-a schimbat în politica
românească, aceeași grupare l-a ajutat să se mențină, altfel spus, PSD-ul de astăzi.
De-a lungul timpului, domnul Isărescu a fost de mai multe ori pe punct de a fi dat jos
și de fiecare dată a folosit ori cursul de schimb, ori dobânzile pentru a se menține.
Cea mai dură lovitură era să o ia în ’97, în timpul...

Tudor Barbu: CDR-ului.
Lucian Isar: ... președinției Constantinescu. Exact în momentul în care a fost

dat jos Măgureanu era și el, pe aceleași informații, să fie dat jos, cursul a sărit de la
șapte mii, dolar-leu, la 14 mii. S-a speriat Constantinescu, l-a menținut, a coborât
după două zile la nouă mii. A fost șocul din noiembrie 2008. În timpul alegerilor din
2008, s-a speriat Băsescu, l-a ținut în funcție, iar acum, începând cu septembrie
2017, a început aceeași negociere pentru a nu trece un set de legi. Sunt un set de
legi introduse în Parlament, foarte periculoase pentru persoana fizică Isărescu, pe
care le negociază cu actuala coaliție, recte Dragnea, pentru a nu trece. Legile sunt
următoarele: Articolul 25 din Statutul BNR. Domnul Isărescu are imunitate civilă și
penală în acest moment. Articolul...

Tudor Barbu: Cum adică imunitate civilă și penală?
Lucian Isar: Așa este Articolul 25 în Statutul BNR! A fost introdus cu ajutorul...
Tudor Barbu: Adică ce înseamnă imunitate penală și civilă?
Lucian Isar: Ce face el la BNR, procurorii...
Tudor Barbu: Adică, dacă ciordește de acolo și face elemente constitutive ale

vreunei infracțiuni, nu răspunde?
Lucian Isar: După cum ați văzut, i-au închis un dosar la DNA, constatând

circuitul banilor de la gruparea Luca-Vântu, către persoana Isărescu, doar că n-au
reușit să identifice cauzalitatea. Practic, Articolul 25 lovește din greu.
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Tudor Barbu: Domnule Isar, întrebarea tuturor românilor, și sunt, nu tuturor,

întrebarea sutelor de mii de familii care au relații directe cu Banca în calitate de debitori,
au credite la Bancă, s-o luăm pe scurtătură, întrebarea pe care v-ar pune-o acum, orice
membru al acestor familii, sute de mii în România, cine a condus la situația în care
românii să nu mai poată să-și plătească, majoritatea dintre ei, ratele la Bănci?

Lucian Isar: Negocierea personală între Isărescu și Dragnea.
Tudor Barbu: O să fiți acuzat că aveți ceva cu Isărescu, personal.
Lucian Isar: Am început-o în 2007. Așa că nu e ceva nici de azi nici de ieri

această problemă.
Tudor Barbu: Pe ce vă bazați când spuneți că guvernatorul celei mai

importante instituții bancare a țării este principalul vinovat?
Lucian Isar: Trebuie să ne întoarcem în septembrie 2017, nu mai departe de

acel moment. În acel moment dobânzile în România erau de 0,68%.
Tudor Barbu: Corect.
Lucian Isar: Aveam același deficit de concurent, aveam același deficit bugetar,

3% în ultimii șase ani, toată lumea a stat în 3%, aveam o creștere economică mult
peste potențialul de 5% al României. Aceleași condiții doar că în septembrie 2017
domnul Guvernator Isărescu a fost chemat în Comisia Economică din Senat de
domnul Daniel Zamfir. În momentul respectiv, domnul Isărescu a început să facă
presiune pe toții factorii pentru a nu ajunge în comisie, îi era frică că vor ajunge alte
informații în comisie și ar fi avut soarta lui Mișu Negrițoiu de la ASF și prin urmare, a
intrat în acel moment în această formă de presiune asupra politicienilor, începând
să miște cursul și dobânzile simultan. După cum știți, în piața locală nu poți să
crești cursul simultan cu dobânzile la lei, pentru că ele funcționează ca și vasele
comunicante. Ca o surpriză, asta s-a întâmplat din momentul în care domnul
Guvernator a fost invitat în Senat. Pentru că nu a găsit partener de discuție să
oprească această cerere din partea domnului Zamfir, a continuat cu creșterea
dobânzilor și cursului. Pentru că, mai mult...

Tudor Barbu: Cum adică? Stați un pic, stați un pic, că...
Lucian Isar: ...pentru că, mai mult, aici este important, legat de inflație.
Tudor Barbu: Vă rog!
Lucian Isar: Toată lumea spune: inflație, inflație, inflație, de asta cresc dobânzile.

Păi nu, problema este următoarea: inflația a fost provocată, este manufacturată tocmai
pentru a exista o justificare pentru creșterea dobânzilor.

Tudor Barbu: Măi, cineva își bate joc cu bună știință de sute de familii?
Lucian Isar: Da, dar nu este prima dată. De data asta este important să vă

gândiți la toată istoria în care a condus-o Isărescu, Banca Centrală, 30 de ani.(...)
Lucian Isar: Inflația a fost manufacturată. În momentul în care...
Tudor Barbu: Adică au fost făcute intenționat, domnule Isar.
Lucian Isar: În momentul în care guvernatorul BNR a ieșit în toamnă...
Tudor Barbu: Stai un pic. Scrie mă, Tedy, pe banda de jos : Lucian

Isar: ,,Inflația e manufacturată în mod intenționat.” Așa ceva?!
Lucian Isar: În momentul în care ca și Guvernator al Băncii Centrale a unei țări,

n-are nici o legătură cu Isărescu, iese pe piață și spune că inflația, prețurile vor
crește cu până la 5% de Paști, normal că este logic, rațional, pentru orice agent
economic, să crească prețurile până la 5%. Consiliul Concurenței nu are ce să le
facă. Chiar dacă vin peste ei să-i întrebe de ce au crescut prețurile în preajma
sărbătorilor, citează din Guvernatorul Băncii Centrale a statului român. Asta
înseamnă.
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Tudor Barbu: Este o politică internă, că asta e tot întrebare venită de la foarte

mulți telespectatori știind că veniți azi la emisiune, este o politică internă sau e o
comandă externă pe care Isărescu sau altă echipă sau altcineva o pune în operă?

Lucian Isar: Nu, asta este o poveste de manipulare a populației făcută de
comunicarea de la BNR. E pur și simplu o negociere personală a grupării din jurul
lui Isărescu. N-are nici o legătură cu ce se întâmplă în alte țări. Gândiți-vă că nici
măcar nu pot să dea vina pe ceea ce se numește inflație importată. În zona euro inflația la
nivelul lunii aprilie 2018 a fost de doar 1,2%. Nici măcar acest argument nu pot să-l
folosească. Deci noi nu importăm de la marele nostru partener comercial inflație. Nu. Noi
am provocat-o cu ajutorul acestor declarații. Cu lichiditate excedentară băgată în sistem.
Acesta este motivul pentru care s-au produs aceste...

Tudor Barbu: Bun, eu știu o chestie care este doar de vrăjeală așa, o prosteală,
credeți-mă, e chiar prosteală, că BNR-ul ca și TVR-ul de exemplu, lucrează sub control
parlamentar. N-are nici o legătură. TVR-ul lucrează sub control parlamentar în sensul în
care dacă nu-i convine Parlamentului, puterii actuale, președintele TVR, și nu face ce i se
spune, raportul TVR pică și pleacă președintele acasă.

Lucian Isar: Doar că la BNR nu e la fel.
Tudor Barbu: Asta am vrut să vă întreb. La BNR nici măcar nu există controlul

acesta mimat.
Lucian Isar: Conducerea este numită de către Parlament.
Tudor Barbu: Corect.
Lucian Isar: A fost numit Isărescu cu actuala conducere în iunie 2014...
Tudor Barbu: Așa este.
Lucian Isar: ...exact în momentul în care și-a depus dosarul de pensionare pentru

că îi era frică să lase numirea pentru noiembrie 2014. Ar fi fost după alegerile prezidențiale.
Tudor Barbu: Cum ies românii din vârtejul, din vortexul acesta absolut cumplit al

imposibilității de a-și mai plăti ratele?
Lucian Isar: Depinde de negocierea pe care o are în acest moment Isărescu cu

Dragnea.
Tudor Barbu: Dă măi imaginile cu Dragnea și cu Isărescu. În biroul ăsta se

negociază soarta a mii de familii?
Lucian Isar: Se negociază legile de care vă spuneam eu, în contrapondere domnul

Isărescu îl lasă pe domnul Dragnea fără să mai crească dobânzile. Și aici este o
duplicitate a dobânzilor. Pentru că pe de o parte noi vorbim de dobânda de intervenție a
BNR-ului, pe de altă parte românii plătesc dobânzi legate de ROBOR. Care este așa numit
indice calculat de piață. Problema este că acest indice calculat de piață poate fi manipulat
prin aceste mișcări ale Băncii Centrale. După cum ați văzut în știrile economice, ultimele
două săptămâni,pentru prima dată în ultimele șapte ani, BNR a retras lichiditate din sistem.
Altfel spus pune presiune pe ROBOR să crească. Ăsta este motivul pentru care în acest
moment românii plătesc mai multe dobânzi mai mari.

Tudor Barbu: Eu am foarte puține vorbe pe subiectul acesta pentru că domnul Isar a
spus lucruri pe care eu nu le credeam a fi de spus pe un post național de televiziune, pe
un post de știri. Că, încă o dată, ați spus, ca să fixăm, că o negociere personală sau
de grup joacă soarta a sute de mii de familii în ceea ce privește ratele la Bănci?

Lucian Isar: Și nu este prima dată când s-a întâmplat în istoria...
Tudor Barbu: Încă o dată vă întreb, nu aveți un parti-pris personal cu Isărescu?
Lucian Isar: Nu, încă o dată, eu asta comunic din 2007. N-are nici o legătură. În

2007 nici măcar nu auziserăți de mine și totuși comentam la Moneychannel referitor
la criza ce va urma tocmai datorită greșelilor de politică monetară și de credit. Nu
este prima dată când fac aceste afirmații.
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Tudor Barbu: Care e cazul cel mai fericit, adică o negociere fericită între Isărescu și

Dragnea pentru popor, pentru noi, pentru prostime. Care ar fi varianta care să-i convină
și lui Isărescu dar care să se răsfrângă pozitiv asupra necăjiților?

Lucian Isar: Isărescu n-o să cedeze decât dacă Dragnea permite să nu treacă
legile prin Parlament. Legea de limitare a dobânzilor, legea de eliminare a articolului
25, legea de modificare a statului Curții de Conturi care să permită Curții de Conturi
să-l caute pe Isărescu de rezerva de aur. Sunt teme foarte...

Tudor Barbu: Poftim?
Lucian Isar: Da, în 2008 când s-a modificat cu ajutorul unui faimos PSD-ist

legea Curții de Conturi, domnul Isărescu a scăpat de controlul Curții de Conturi pe
acest stoc de aur deținut de România. Asta este bătălia acestor zile. În realitate
domnul Isărescu negociază niște legi. Niște legi care dacă vor fi aprobate de către
Parlament, vor genera comitete și comisii de audit. Problema dumnealui este că
expiră mandatul la anul, se produc niște schimbări de conducere, va fi auditat și în
momentul respectiv va fi o problemă la nivel personal, nu la nivelul instituției numită
BNR. În momentul de față se ascunde Isărescu în spatele BNR-ului. Acesta este
maniera în care comunică prin toți vectorii pe care îi controlează dar până la urmă
este pur și simplu o negociere personală. Pentru cei creditați probabil compromisul va fi
să mențină dobânda la acest nivel, să nu mai iasă în public Guvernatorul să dezancoreze
anticipările inflaționiste. Așa se numește din punct de vedere macroeconomic.(...)

Este contactat telefonic Radu Soviani jurnalist economic care declară că există o
complicitate între BNR și Guvernul respectiv. Derapajele fiscale iresponsabile ale
guvernelor României de după 2012, mă refer la guvernele PSD au fost susținute și
amplificate de politica monetară a Băncii naționale a României.

Radu Soviani: Până acum Mugur Isărescu a supraviețuit la 23 de prim miniștri.
Dacă o schimbe și pe Dăncilă, o să supraviețuiască la 24. Nu cred că o s-o schimbe
pe Dăncilă înainte să-și schimbe mandatul. Trebuie să legați ce s-a întâmplat atunci
în 2014, 2015, respectiv realegerea Consiliului de administrație, anticipat, atenție, nu
s-a mai întâmplat niciodată, cu mult timp înainte să expire mandatul.

Tudor Barbu: Lasă Radu. Tu vrei să-mi spui mie că vreau ăștia din Parlament
să-l dea jos pe Isărescu?

Radu Soviani: Nu vreau să spun că-l dau jos pe Isărescu ce-i din Parlament, nu
am nici un element despre treaba asta iar dacă l-ar da jos pe Isărescu ca să-l pună
pe Liviu Voinea, ar fi, cum să spun, o prostie după altă prostie. Dar ceea ce vreau eu
spun este că din punctul meu de vedere domnul Isărescu și în această situație s-a
comportat ca un complice al politicilor fiscale iresponsabile după care, că e mai
șmecher decât...

Tudor Barbu: Mamă, mamă! Radu Soviani acuzele tale sunt chiar mai violente
decât ale lui Isar. Acum pe bune tu te auzi ce spui?

Radu Soviani: Eu vă spun părerea mea, nu am urmărit emisiunea, nu știu ce a
spus Lucian dar eu vă spun care este părerea mea. Cea ce vreau eu să vă spun este
că domnul Isărescu tot timpul a cântat în strună guvernelor după care când vedea
că situația crapă și crapă inclusiv cu acordul Băncii Naționale, începea să zică,
domnule, stați un pic, să ne servească porții de înțelepciune, cum trebuia să fie,
unde a greșit guvernul. Nu, domnul Isărescu a fost complice la politicile astea
iresponsabile. Vă aduc aminte criza precedentă din 2008. Țineți minte ce spunea
Isărescu în 2008, în octombrie 2008? ,,România crește economic cu 5% pe an de zece ani
și va mai crește încă zece ani cu 5%.” Ce s-a întâmplat în 2009? Cădere economică de
peste 6%, 2010 iar cădere economică. Cea mai draconică recesiune a unei țări din
Uniunea Europeană. Noi venim...
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Tudor Barbu: Care este, crezi tu, soluția ca să nu mai sufere prostimea, să nu

mai sufere omul de rând, să nu mai fie în imposibilitatea de a plăti rate?
Radu Soviani: Din punctul meu de vedere ideea de politică monetară independentă,

realmente independentă, și politică fiscală responsabilă asta este soluția. Mai pe scurt, eu
consider că între termenii sursă, cum este Manole care a fost informator, da? Dădea
note Mugur Isărescu înainte de 89 la Securitate, este un lucru dovedit și politică
monetară independentă nu există. Este un oximoron. Deci soluția, pe scurt, este o
lege a lustrației și scoaterea fostei Securități din administrație și atunci nu mai
vorbim de complicitate. Asta este soluția. Că m-ai întrebat sincer, îți răspund sincer.

Tudor Barbu: Mersi mult Radu Soviani. Mai bine nu te întrebam. Cum așa ceva?
Legea lustrației să-l scoatem pe Isărescu că a fost securist dovedit? E peste mintea
mea.

Lucian Isar: Asta este una dintre multiplele modificări legislative care-l
afectează în mod direct. În Legea CNSAS există un articol introdus acolo cu
dedicație pentru domnul Isărescu pentru a nu mai putea fi dosarul revăzut de
Consiliul de coordonare al CNSAS.

Tudor Barbu: Foarte mulți români se uită la emisiunea asta și au auzit lucruri
cutremurătoare. Au auzit că este de fapt o regie, că ei sunt victime ale unei regii în
care sunt implicați șase-șapte regizori și patru-cinci actori pe lângă regizorii ăia și
că de fapt nu are legătură cu situația reală economică a României, cu situația reală
financiar-bancară a României, sau cu situația socio-politică a României. Am tradus
corect?

Lucian Isar: Da, este evidentă și informațiile sunt publice. Ieri a fost publicată într-un
jurnal economic informațiile despre CEC, conducerea CEC-ului. Este parte din această
negociere. Menținerea președintelui CEC în condițiile în care de trei ani Ministerul de
Finanțe nu mai semnează să descarce administratorii, este parte din negocierea grupării
Isărescu cu Dragnea în acest moment.”

În urma analizării raportului de monitorizare al ediţiei din 03.05.2018 a emisiunii
„Se întâmplă acum”, membrii Consiliului au constatat că aceasta a fost difuzată cu
încălcarea art. 40 alin. (1) și (4) din Codul audiovizualului.

Astfel, în cadrul acesteia, a fost prejudiciată imaginea unor persoane, la adresa
cărora au fost formulate acuzaţii de natură penală şi morală, fără a fi puse la dispoziţia
publicului dovezi care să ateste realitatea faptelor imputate şi fără ca prezentarea
acuzațiilor să fi fost însoţită de un punct de vedere al persoanei vizate, aşa cum obligă
dispoziţiile art. 40 alin. (1) din Codul audiovizualului.

Astfel, potrivit normei invocate, în virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în
care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau
comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele
acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În
situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi
contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt.

Exemplificăm din emisiune o serie de acuzații precum:
Lucian Isar: Păi, e foarte simplu de înțeles. În realitate, domnul Isărescu negociază

personal cu actuala coaliție de guvernare. Lumea trebuie să înțeleagă următoarele
lucruri, foarte simple: în anul ‘90, camarila domnului Iliescu l-a pus pe domnul
Isărescu la BNR. De atunci, indiferent ce s-a schimbat în politica românească,
aceeași grupare l-a ajutat să se mențină, altfel spus, PSD-ul de astăzi. De-a lungul
timpului, domnul Isărescu a fost de mai multe ori pe punct de a fi dat jos și de
fiecare dată a folosit ori cursul de schimb, ori dobânzile pentru a se menține.
Cea mai dură lovitură era să o ia în ’97, în timpul...
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Tudor Barbu: Domnule Isar, întrebarea tuturor românilor, și sunt, nu tuturor, întrebarea
sutelor de mii de familii care au relații directe cu Banca în calitate de debitori, au credite la
Bancă, s-o luăm pe scurtătură, întrebarea pe care v-ar pune-o acum, orice membru al
acestor familii, sute de mii în România, cine a condus la situația în care românii să nu
mai poată să-și plătească, majoritatea dintre ei, ratele la Bănci?

Lucian Isar: Negocierea personală între Isărescu și Dragnea.
Tudor Barbu: O să fiți acuzat că aveți ceva cu Isărescu, personal.
Lucian Isar: Am început-o în 2007. Așa că nu e ceva nici de azi nici de ieri

această problemă.
Tudor Barbu: Pe ce vă bazați când spuneți că guvernatorul celei mai

importante instituții bancare a țării este principalul vinovat?
Lucian Isar: Trebuie să ne întoarcem în septembrie 2017, nu mai departe de

acel moment. În acel moment dobânzile în România erau de 0,68%.
Tudor Barbu: Corect.
Lucian Isar: Aveam același deficit de concurent, aveam același deficit bugetar,

3% în ultimii șase ani, toată lumea a stat în 3%, aveam o creștere economică mult
peste potențialul de 5% al României. Aceleași condiții doar că în septembrie 2017
domnul Guvernator Isărescu a fost chemat în Comisia Economică din Senat de
domnul Daniel Zamfir. În momentul respectiv, domnul Isărescu a început să facă
presiune pe toții factorii pentru a nu ajunge în comisie, îi era frică că vor ajunge alte
informații în comisie și ar fi avut soarta lui Mișu Negrițoiu de la ASF și prin urmare, a
intrat în acel moment în această formă de presiune asupra politicienilor, începând
să miște cursul și dobânzile simultan. După cum știți, în piața locală nu poți să
crești cursul simultan cu dobânzile la lei, pentru că ele funcționează ca și vasele
comunicante. Ca o surpriză, asta s-a întâmplat din momentul în care domnul
Guvernator a fost invitat în Senat. Pentru că nu a găsit partener de discuție să
oprească această cerere din partea domnului Zamfir, a continuat cu creșterea
dobânzilor și cursului. Pentru că, mai mult...

Tudor Barbu: Cum adică? Stați un pic, stați un pic, că...
Lucian Isar: ...pentru că, mai mult, aici este important, legat de inflație.
Tudor Barbu: Vă rog!
Lucian Isar: Toată lumea spune: inflație, inflație, inflație, de asta cresc dobânzile.

Păi nu, problema este următoarea: inflația a fost provocată, este manufacturată tocmai
pentru a exista o justificare pentru creșterea dobânzilor.

Tudor Barbu: Măi, cineva își bate joc cu bună știință de sute de familii?
Lucian Isar: Da, dar nu este prima dată. De data asta este important să vă

gândiți la toată istoria în care a condus-o Isărescu, Banca Centrală, 30 de ani.
Lucian Isar: Inflația a fost manufacturată. În momentul în care...
Tudor Barbu: Adică au fost făcute intenționat, domnule Isar.
Lucian Isar: În momentul în care guvernatorul BNR a ieșit în toamnă...
Tudor Barbu: Stai un pic. Scrie mă, Tedy, pe banda de jos : Lucian

Isar: ,,Inflația e manufacturată în mod intenționat.” Așa ceva?!
Lucian Isar: În momentul în care ca și Guvernator al Băncii Centrale a unei țări,

n-are nici o legătură cu Isărescu, iese pe piață și spune că inflația, prețurile vor
crește cu până la 5% de Paști, normal că este logic, rațional, pentru orice agent
economic, să crească prețurile până la 5%. Consiliul Concurenței nu are ce să le
facă. Chiar dacă vin peste ei să-i întrebe de ce au crescut prețurile în preajma
sărbătorilor, citează din Guvernatorul Băncii Centrale a statului român. Asta
înseamnă.
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Tudor Barbu: Este o politică internă, că asta e tot întrebare venită de la foarte

mulți telespectatori știind că veniți azi la emisiune, este o politică internă sau e o
comandă externă pe care Isărescu sau altă echipă sau altcineva o pune în operă?

Lucian Isar: Nu, asta este o poveste de manipulare a populației făcută de
comunicarea de la BNR. E pur și simplu o negociere personală a grupării din jurul
lui Isărescu. N-are nici o legătură cu ce se întâmplă în alte țări.

Faţă de modul de desfăşurare a emisiunii, rezultă fără echivoc faptul că niciuna
dintre persoanele la adresa cărora au fost formulate acuzaţii privind fapte ilegale sau
comportamente imorale, situaţie de natură a le prejudicia imaginea publică, nu au fost
contactate de radiodifuzor şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere,
aşa cum prevăd dispoziţiile art. 40 alin. (1) din Codul audiovizualului, şi nici moderatorul nu
a făcut vreo precizare conform căreia acestea refuză să prezinte un punct de vedere sau
nu au putut fi contactate prin încercări repetate.

De asemenea, în raport de dispoziţiile art. 40 alin. (4) din Codul audiovizualului,
care prevăd în sarcina moderatorilor obligaţia de a solicita ferm interlocutorilor să probeze
afirmaţiile acuzatoare, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt
acestea, Consiliul a considerat că nici această obligaţie stabilită în sarcina radiodifuzorului
nu a fost respectată.

Mai mult, moderatorul a susţinut acuzaţiile formulate de invitatul său, intervenind cu
propriile opinii, care susţineau şi subliniau acuzaţiile nedovedite.

Analizând raportul de monitorizare şi vizionând imagini, membrii Consiliului au
constatat că emisiunea „Lumea lui Banciu” din 10.06.2018 a fost difuzată cu încălcarea
prevederilor art. 40 alin. (5) din Codul audiovizualului conform cărora moderatorii,
prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită
invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă.

În esenţă, în cadrul acesteia, moderatorul a folosit un limbaj injurios, excesiv şi
nerezonabil la adresa unor peroane sau a participanților la mitingul din data 09.06.2018,
de natură a-i prejudicia. Astfel, în contextul comentariilor privind mitingul din ziua
respectivă a făcut următoarele afirmații:

„Traian Băsescu, sigur, să ne ierte dar tocmai vroiam să-i alocăm un loc aparte
întrucât el a ținut un speach interesant, un discurs extrem de realist și poate remarcabil la
adresa atacurilor fără precedent ale lui Liviu Dragnea și a găștii sale de impotenți
politici, cele mai proaste guvernări pe care le-a avut România în istoria sa. Ei bine,
lăturile astea au încercat în aceste zile, prin forță, să imprime națiunii acest rictus
definitiv. Da? Pe care după aia să bată niște piroane, ca în antichitate.

Vine Marian Vanghelie să ne explice nouă cum e cu D.N.A.-ul și S.R.I.-ul! Mata,
nea Mariane, tu nici nu știi unde să pui punctele alea. De ce se pune punct când
scrii D.N.A.? Știi ce înseamnă punctele alea? Hai bre, că tu nici atâta nu știi. Tu vii
să ne explici nouă despre cum e cu DNA-ul și SRI-ul când tu erai putred de corupt?
Da? Putred de corupt?! Un amărât de, să nu spun ce, din sectorul 5, vii să ne faci
nouă lecții despre țară, mă, nesimțitule? Deci la nivelul acesta am ajuns, mă, fraților.
Să vină Marian Vanghelie, o putoare de om, da, și toate tinichelele atârnate de coadă
din ‘89 încoace. Marian Vanghelie nu știa să adune doi cu doi, iertați-mă, de unde
Dumnezeu să învârtă tone de ceasuri și de gologani? Este revoltător! Ăștia care se
află la putere sunt de agabitul lui, da? Deci de nivelul lui Marian Vanghelie.

Acesta, cică a fost mitingul ăsta gigantic, a fost împotriva abuzurilor. Păi
abuzurile pe care le face tot PSD-ul. Că doar numai PSD-ul ia decizii în România, mă,
tâmpiților! Cum adică să faceți un miting împotriva propriilor voastre abuzuri! Dar
cine cârâie? Voi aveți toate ministerele, voi aveți toate sectoarele din Capitală, voi
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aveți toate locurile cheie din România. Care dictatură, da? Care minoritate? Voi
faceți ce vreți în țara asta. Ați întrebat pe cineva când ați numit prin ministerele alea
numai niște neisprăviți? Ați întrebat pe cineva? Pe nimeni. Cum să te condamni în
halul ăsta și să mai plătești și un milion. Acum să nu ne puneți să plătim impozitul
ăsta de un milion tot noi. Măcar faceți trierea să plătească proștii voștri, ăștia pe
care i-ați adus la miting.

Haideți să vă mai citesc ceva, pe lângă faptul că, încă o dată, necunoscând istoria
și fiind destul de modești din punct de vedere intelectual, cei din PSD au mai comis-o o
dată pentru că imnul care s-a cântat la final a fost cântat chiar de un turnător, de un
fost securist dovedit cu acte, interpretul de muzică populară, Gheorghe Turda, asta
după ce, cu câteva cuvinte înainte PSD-iștii înfieraseră Securitatea. Pe care acum
ne-o atribuie nouă. Deci securiștii suntem noi astăzi, nu mai sunt ei de exemplu,
deodată au transferat chestiile astea exact cum fac cu legile Justiției. Ei, vedeți că
Gheorghe Turda atunci e de-al nostru, că el e securist. Cum l-ați pus chiar pe el să
intoneze imnul când el este colaboratorul al Securității?

Iată ce spune senatorul PSD Șerban Nicolae că și așa a anunțat Liviu Dragnea
un miting mare, ca un caca mare. Ăsta a fost un caca mic. Or să facă ei și un caca
mare în curând, cei din PSD, că au văzut că se poate. Da? Au văzut că s-au căcat un
pic acolo și acum or să facă un caca peste toată Piața Victoriei ca să ne pună
definitiv cu botul pe labe. (...)

Care domnie a legii măi, impostorule? Ai făcut tu ceva pentru România în anii
ăștia? De când sunteți la putere? Ați schimbat cu ceva? În afară de legile Justiției v-
ați atins de ceva? Asta cu pensiile ți se pare că e o măsură de om deștept când într-
o zi se spune una și într-o zi alta? Aia cu contribuțiile, aia cu mediul de afaceri? Ți
se pare că sunt de oameni deștepți astea? Dar cu infrastructura, te-ai preocupat,
măi, habarnistule? Că n-ați deschis un kilometru de autostradă de când ați venit la
putere? Dar cu fondurile europene unde sunt ultimii românii la accesări și primii la
hoție, aia ai văzut-o? Da? Asta cu sănătatea o știi? Că se moare prin spitale: Un caz
din trei, am citit recent, te îmbolnăvești cu ceva în spital în România. La asta te-ai
uitat, mă? La asta toate sunteți ultimii și râd toți ăia și râdem și noi. Mata ești bun la
asta, să aduci oamenii în Piață și să-i minți. E o minciună, ordinarule! E o
gogomănie ce-ai făcut acolo! Ai adus niște oameni, niște neisprăviți, niște gunoaie,
niște nulități ca să-i mai minți încă o dată despre ceva. Că ce le-ai spus? C-o să
trăiască bine și o să fie domnia legii. Bă, vezi că ajungem în Africa tataie. Așa se
promitea și acolo. Îl mai ții minte pe Mohamed Morsi ? Îl ții minte, dă-te dracului de
prost! Îl ții minte pe Morsi? Ei, ăla tot așa a făcut, prostule. Când a ajuns la putere, a
zis, după Mubarak, lapte și miere! Stătea pe cinci scaune că avea un metru treizeci. L-au
condamnat între timp la moarte. (...)”

Având în vedere limbajul utilizat de realizatorul emisiunii (lături, putoare de om,
proști, caca mare, căcat, ordinarule, neisprăvăți, gunoaie, nulități, dă-te dracului de prost)
membrii Consiliului au constatat încălcarea prevederilor art. 40 alin. (5) din Codul
audiovizualului.

Libertatea de exprimare este un drept fundamental al omului, însă radiodifuzorii
trebuie să ţină cont şi de faptul că acest drept nu este absolut. Consiliul apreciază că
libertatea de exprimare, ca principiu fundamental al statului de drept, este temelia
principiilor morale şi presupune respectarea normelor de drept interne şi internaţionale
care garantează tuturor persoanelor dreptul de a se manifesta potrivit propriilor opţiuni în
relaţiile cu ceilalţi membri ai colectivităţii, cu condiţia ca alţi membri ai societăţii să nu fie
lezaţi.

Curtea Europeană a stabilit, de asemenea, că articolul 10 din Convenţie nu
protejează numai substanţa ideilor exprimate, dar şi modul în care acestea sunt exprimate,
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precum şi regula potrivit căreia “dacă libertatea de opinie nu poate fi limitată, exprimarea
opiniei poate forma obiectul unei limitări, fie şi pentru respectarea drepturilor aparţinând
altor subiecte de drept’’.

Pentru toate aceste considerente, având în vedere aspectele constatate, 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 de
10.000 lei.

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

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 144 alin. (1) din Decizia
nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi
completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. (licenţa audiovizuală
nr. S-TV 26.4/15.06.2000 eliberată la 20.10.2015 şi decizia de autorizare
nr. 468.0-6/30.05.2002 eliberată la 10.01.2017 pentru postul B1 TV) se sancţionează cu
amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea încălcarea prevederilor art. 40 alin. (1),
(4) și (5) 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 de lei postul
B1 TV deoarece, în ediţia din 03.05.2018 a emisiunii ”Se întâmplă acum„, au fost
formulate acuzaţii de natură penală şi morală la adresa mai multor persoane, fără ca
moderatorul să solicite probarea acestor acuzaţii şi fără ca persoanele vizate să fie
contactate și invitate să prezinte un punct de vedere, fapte ce contravin prevederilor
art. 40 din Codul audiovizualului.

De asemenea, Consiuliul a constatat că în ediţia din 10.06.2018 a emisiunii, „Lumea
lui Banciu” realizatorul acesteia a folosit un limbaj jignitor, faptă de natură să contravină
art. 40 alin. (5) din Codul audiovizualului.”

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

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Întocmit, Serviciul juridic şi reglementări,
Şef serviciu Ciobanu Dumitru


