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Decizia nr. 133 din 31.01.2023 

privind amendarea cu 10 000 de lei a S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L.   
Bucureşti, Str. Cristian Popişteanu nr. 2-4, et. 3, biroul nr. 7, sector 1 

C.U.I. 27759259 
Fax: 021/599.66.03;    e-mail: mihaela@b1tv.ro 

 
- pentru postul de televiziune B1 TV/ B1 TV HD 

Bucureşti, Str. Ion Câmpineanu nr. 20, mezanin (studio principal) 
şi parter (studio secundar), sector 1 

 
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 31 ianuarie 2023, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare, în baza sesizării                
nr. 12426/20.12.2022, cu privire la mai multe ediții ale emisiunii ”Bună, România!” difuzate 
în intervalul octombrie- decembrie 2022 de postul B1 TV. 

Postul de televiziune B1 TV aparţine radiodifuzorului S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. (licenţa 
audiovizuală nr. S-TV 26.7/15.06.2000, eliberată la 13.05.2021 şi decizia de autorizare 
nr. 468.1-1/26.01.2021, eliberată la 13.05.2021). 

În urma analizării rapoartelor de monitorizare şi a vizionării de înregistrări, membrii 
Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. a încălcat 
prevederile art. 40 alin. (2), art. 64 alin. (1) lit. a) și art. 67 din Decizia nr. 220/2011 privind 
Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările 
ulterioare.   

 Potrivit normelor invocate:   
Art. 40 (2) În cazul în care acuzaţiile prevăzute la alin. (1) sunt aduse de furnizorul 

de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera 
pars; respectarea acestui principiu presupune condiţii nediscriminatorii de exprimare 
până la finalul aceluiaşi program în cadrul căruia s-au făcut acuzaţiile. În situaţia în care 
persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie precizat acest fapt. 

Art. 64 - (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de 
servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii: 

    a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii; 
Art. 67 - În exercitarea dreptului lor de a-şi exprima opinii sau puncte de vedere în 

legătură cu subiecte de interes public, prezentatorii şi moderatorii trebuie să asigure o 
separare clară a opiniilor de fapte şi nu trebuie să profite de apariţia lor constantă în 
programe într-un mod care să contravină exigenţelor de asigurare a imparţialităţii. 

În fapt, postul de televiziune B1 TV a difuzat în intervalul octombrie - decembrie 2022 
ediții ale emisiunii ”Bună, România!”, prezentate și moderate de Radu Buzăianu și 
Răzvan Zamfir, în care, în contextul discuțiilor privind lucrarea de doctorat a ministrului 
de Interne, Lucian Bode, au fost abordate subiecte în legătură cu.  

Redăm, spre exemplificarea modului de prezentare și a conținutului audiovizual pus 
la dispoziția publicului telespectator, scurte fragmente din rapoartele de monitorizare: 

”(....) 07.10.2022 - Bună, România! – interval orar 18:00 – 19:50 
Titluri care au rulat pe ecran: 
 (…)  
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 BODE VREA SĂ DEA VINA PE USR; BODE, LA DIGI24, UNDE NU SE VORBEȘTE 
DESPRE BMW-URI, BODE: USR A LUAT BANI DE LA SCHMIDT; ȘI PNL A LUAT BANI DE LA 
SCHMIDT; IOHANNIS A VENIT LA PNL CU SPONSORI – S3. 

 
(…) 
Răzvan Zamfir: S-a dus prima dată la Digi 24... 
Radu Buzăianu: S-a dus la domnul Prelipceanu. 
Răzvan Zamfir: S-a dus la domnul Prelipceanu acolo, pentru... 
Radu Buzăianu: Domnul Prelipceanu se uita mirat la răspunsurile domniei sale. 
Răzvan Zamfir: Nu e... n-avea niciun fel de legătură. Nici nu cred c-a ascultat. Dar domnul Bode, 

înainte de a intra pe fondul problemei, rămân încă pe chestiuni de procedură. Deci, domnul Bode a 
luat răspunsurile astea și s-a dus să le ofere la Digi 24. 

Radu Buzăianu: Da. 
Răzvan Zamfir: Ceea ce, la o adică, ți se poate întâmpla. Ești mai nou, ești mai proaspăt în 

meserie, poți să nimerești și la Digi 24.  
Radu Buzăianu: Da. 
Răzvan Zamfir: Întrebarea e: în plin scandal al achiziției dubioase de BMW-uri de la firma 

președintelui... 
Radu Buzăianu: Da. 
Răzvan Zamfir: Pentru că vom fi în acest prim scandal mult timp de acum încolo. I-a îngropat 

viitorul președintelui Klaus Iohannis.. 
Radu Buzăianu: Păi, continuă... adică, nu e ca și cum... 
Răzvan Zamfir: Dar sunt elemente noi. Sunt și elemente noi.  
Radu Buzăianu: Da. 
Răzvan Zamfir: Tu te duci la singura televiziune care a evitat subiectul? 
Radu Buzăianu: Singura emisiune care a evitat subiectul și, până la urmă, iată că ia subiectul de 

la sursă, domnul Zamfir. Noi ceilalți, sigur, facem... 
Răzvan Zamfir (amuzat): Îți dai seama că singurul care a vorbit despre scandalul BMW-urilor la 

Digi a fost domnul Bode? Noroc cu domnul Bode, că altfel nu exista subiectul la oamenii ăia. 
Radu Buzăianu: Hai să-l vedem pe domul Bode citindu-vă, de pe foaie, niște lucruri în legătură 

cu problemele care-l vizează.  
Răzvan Zamfir: Și la cum le citea, părea că e la prima lectură.  
Radu Buzăianu: Și-a notat... că nu numai cu BMW... El are mai multe necazuri cu care s-a dus 

acolo. 
(...) 
Radu Buzăianu: Asta este schema pe care a avut-o... 
Răzvan Zamfir: Dar dacă eu spun că cumpără 600 de BMW-uri de la firma prietenului șefului 

lui, Klaus Iohannis, în timp ce pompierii nu au saltele, nu au autospeciale, mă dă, mă, în 
judecată omul ăsta? Care doarme pe bancheta din spate a unei mașini care încălca regulile de 
circulație.  

Radu Buzăianu: Deci mergea cu 170 la oră mașina care a produs...  
Răzvan Zamfir: Dar pe el nu-l dă nimeni în judecată?   
Radu Buzăianu: Care a  produs un accident mergând în felul acesta și domnul Bode zice: 

„domne, nu sunt eu de vină. Șoferul de la SPP e de vină, eu dormeam.” Atât de bune sunt șoselele 
din România încât poți și să dormi la 170. 

Răzvan Zamfir: Doarme, mă, doarme. 
(...) 
(rep. 02.36 S3) Radu Buzăianu: Domne, ce se întâmplă! Situația este următoarea: domnul Bode 

vine și cu cealaltă problemă, cu achizițiile de la Ministerul de Interne. Și aici a găsit ca soluție și 
tot insistă cu această soluție că e de vină fostul ministru al Transporturilor, cel care acum zece ani 
era ministru la transporturilor, domnul... Dar e de vină, stai, în ce sens e de vină? Nu că ar fi o 
problemă cu această achiziție.   

Răzvan Zamfir: Nu. 
Radu Buzăianu: Nu. E de vină domnul Drulă, dar nu e de vină domnul Drulă, pentru că 

achiziția e foarte bună. Doar că a semnat-o domnul Drulă. 
Răzvan Zamfir: Dar n-a semnat-o domnul Drulă. 
Radu Buzăianu: N-a semnat-o. se pune problema dacă acele anexe, până la urmă... 
Răzvan Zamfir: Nu sunt semnate de ministrul Transporturilor. 
Radu Buzăianu: Anexele tehnice sunt parte integrantă a contractului.  
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Răzvan Zamfir: Cum să fie semnate anexele de ministrul Transporturilor, când anexele se referă 
la specificațiile tehnice ale unor autospeciale destinate Poliției Române.  

Radu Buzăianu: Bun! Nu știu. Așa zice domnul Bode. A găsit această variantă... 
Răzvan Zamfir: Așa zice domnul Bode nu-i un argument, domnul Buzăianu. 
Radu Buzăianu: E de vină USR-ul. 
Răzvan Zamfir: Nu e de vină. E meritul USR-ului pentru această achiziție, că domnul Bode e 

încântat. (...) 
(rep. 04.24 S3) Au fost difuzate imagini ce provin de la postul de televiziune Digi 24, iar pe 

durata difuzării acestora, nu s-a putut observa sigla postului Digi 24, dar în partea dreaptă-sus 
a ecranului a fost titrată sursa: DIGI 24 – subiectul legat de câștigarea licitației MAI pentru 
achiziționarea unor autoturisme de către un apropiat al președintelui României. Domnul Bode susține 
că „acel apropiat” al domnului Iohannis a finanțat USR cu peste 100.000 de lei în campania electorală 
din 2016. 

Prezentatorii au comentat declarațiile domnului Lucian Bode, astfel:  
(rep. 06.09 S3) Radu Buzăianu: Mi-ar plăcea să văd momentul în care domnul Bode se duce la 

domnul Prelipceanu să vorbească despre campaniile caritabile ale domnului Schmidt. Mi-ar plăcea. 
Ar fi spectaculos.  

Răzvan Zamfir:  Dar ce la curent e domnul Bode cu actele de binefacere ale domnului Schmidt. 
(...) 

În continuare, până la ora 19:25, prezentatorii emisiunii au comentat subiectul Schmidt și 
contractele cu statul, context în care a fost precizat numele Lucian Bode, astfel: 

(rep. 09.05 S3) Răzvan Zamfir: Bode nu a înțeles problema. Bode crede că e vorba despre 
Schmidt. Nu, Bode! E vorba despre tine. Faptul că i-a dat un rest, rest a primit la pâine, s-a dus 
Schmidt și-a cumpărat pâine și n-au avut să-i dea gumiță și i-au dat rest 20.000 de euro. 

Radu Buzăianu: Și de restul caramele. 
Răzvan Zamfir: I-a dat 20.000 de euro la USR și ăsta crede că ia, uite, binefăcătorul lor. 
Radu Buzăianu: Dar ce e splendid este că domnul Bode a înțeles că din această 

sponsorizare, cei de la USR sunt nevoiți să tacă acuma. 
Răzvan Zamfir: Prețul tăcerii, domne. 
Radu Buzăianu: Vă dați seama cu ce s-a dus omul ăsta? Vă dați seama ce e în capul lui, 

dacă lui i se părea ăsta un argument. Domne, le-a dat 20.000 de euro? De ce dracului nu tac 
din gură, că li s-au dat niște bani. 

Răzvan Zamfir: Tăceți acuma! Lăsați-l să facă combinații! 
Radu Buzăianu: Lăsați-l să facă combinații... nu știu dacă combinații... să dea aceste contracte. 
Răzvan Zamfir: Combinația nu implică ilegalitate. Lăsați-i să-și facă afacerile! 
Radu Buzăianu: De banii ăia, să tăceți din gură. Deci, vă dați seama, una e că gândești chestia 

asta, alta e că îți dă și prin cap să o spui. Și alta este că o și spui. Deci nu numai că ți-a dat prin 
cap, deci nici nu ar trebui să își dea prin cap să spui, dar o și spui. Îți dai seama la ce nivel e 
domnul Bode, dacă el cu arma asta s-a dus la domnul Prelipceanu și a început să tragă. 

(rep. 10.11 S3) Răzvan Zamfir: Domnul Bode reprezintă, în momentul de față, din punctul meu 
de vedere, domnule Buzăianu, o vulnerabilitate a statului român. Cu război la graniță, nu-ți permiți 
Bode. Un om care crede că un sponsor al unui partid, mare sponsor, le-a dat 20.000 de euro, 
păi un BMW d-ăla chel e treizeci de mii și ceva, dintre alea pe care le cumpără MAI... (...) O să 
vedem imediat câți bani a dat PNL-ului, unde-i secretar general Bode. Acolo o să fie frumos. 
Dar Bode în mintea lui, ministru de Interne, e o mare problemă că este ministru de Interne și 
Poliția e la Ministerul de Interne, pentru că asta nu e o logică onestă. Asta e o logică 
infracțională, domnul Buzăianu. Deci, el crede că dacă a dat 20.000 de euro la USR, USR ciocul 
mic, când face el o afacere de o sută de milioane. Deci, ce crede domnul Bode că înseamnă 
banii ăia? Crede că înseamnă o cumpărare a tăcerii? Domnul Bode, dumneavoastră cumpărați 
tăcere, domnul Bode? Ar trebui să vedem toți sponsorii PNL-ului ca să ne dăm seama dacă nu 
cumva Partidul Național Liberal mușamalizează niște subiecte care vizează sponsorii 
partidului, pentru că asta înțeleg de la Bode. Bode e oripilat că un om care a dat 20.000 de euro 
unui partid, să-l finanțeze, nu beneficiază acum de discreție. (...)  

(rep. 12.16 S3) Răzvan Zamfir: Contractul ăsta vizează exclusiv Ministerul de Interne și pe 
domnul Bode. Discuția despre achiziția de MBW-uri nu e despre domnul Schmidt, nu. E despre 
domnul Bode și despre domnul Klaus Iohannis. Oamenii politici sunt subiectul discuției. Păi, mă 
Bode, tu vrei ca în baza ălora 20.000 de euro... donația aia benevolă prin definiție să beneficiezi și 
matale și președintele Klaus Iohannis de imunitate în spațiul public? Acum că avem contract cu 
Schmidt, Schmidt v-a dat 20.000 de euro, să tacă toată lumea din gură! 
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Radu Buzăianu: E spectaculos faptul că el nu înțelege ce explicăm noi aici, el nu a înțeles 
și a venit la o emisiune urmărită, în momentul în care trebuia să dea niște răspunsuri cu 
argumentul acesta. Deci, faptul că el a fost în stare să furnizeze acest argument, ne spune 
nouă ceva despre talia intelectuală a acestui om. Faptul că el trebuia să citească niște 
banalități de pe hârtie, la începutul emisiunii, ce am difuzat un pic mai devreme, mi se pare 
inferior acestei situații ridicole pe care o precizăm acuma. (...) 

(rep. 14.20 S3) Răzvan Zamfir: Dar eu văd că domnul Bode este sursa acestei abordări. 
Deci, domul Bode vine cu conceptul de preț al tăcerii și spune în felul următor: „Bă, dacă ți-a 
dat un ban, în baza unui contract, în baza unei donații, gata, te-a cumpărat în viu.” Deci, domnul 
Bode își imaginează... Eu aș vrea să știu care e punctul de vedere al domnului Schmidt. 
Dumneavoastră, când ați dat 20.000, v-ați gândit că gata, ați rezolvat-o cu USR-ul? Pentru că asta e 
o mare, mare problemă. (...) 

 18.10.2022 - Bună, România! – interval orar 18:00 – 19:53 
Titluri care au rulat pe ecran (cu privire la subiectele reclamate; interval orar 18:07 – 19:33):  
 USR, DESPRE PLAGIATUL LUI BODE – S1; 
 CUM A VRUT BODE SĂ FIE DOCTOR – S1, S2, S3, S4; 
 USR, SESIZARE LA CNADTCU ÎN CAZUL BODE – S1, S2; 
 BODE DUCE ÎN DERIZORIU PLAGIEREA – S1, S2, S3. 
 
(...) 
Radu Buzăianu: Domnul Zamfir, da dacă ar fi vorba de... uite!... imagini cu domnul Bode... uitați-

vă un pic... 
Răzvan Zamfir: Spuneți! Imagini senzaționale cu domnul Bode... 
Radu Buzăianu: Ce încântat era când le citea... Uită-te și tu! O bucurie, pur și simplu... Domne, 

n-am văzut om mai bucuros ca domnul Bode, de la domnul Iohannis încoace... că tot timpul are o 
stare de veselie... 

Răzvan Zamfir: Se uită domnul Bode la emisiune acum...  
Radu Buzăianu: Îmi pare rău să aud asta... 
Răzvan Zamfir: Și zice... domne, da ce dracului au ăștia cu mine? 
Radu Buzăianu: E o întrebare bună! 
Răzvan Zamfir: Și ca să fie foarte clar de ce domnul Bode... că încă mai există oameni... 
Radu Buzăianu: În primul rând, a devenit suspect când ne evita și nu intra la noi în emisiune.  
Răzvan Zamfir: Da, aia ne-a atras atenția, da nu despre asta e vorba... e o chichiță asta... 
Radu Buzăianu: Nu, da mi se părea ceva în neregulă cu el că n-ai niciun motiv să eviți emisiunea 

asta. 
Răzvan Zamfir: Nu contează! 
Radu Buzăianu: Da! Nu asta contează! 
(rep. 03.41 S4) Răzvan Zamfir: Da, îi era frică să nu facă vreun dezacord... s-a mai întâmplat... 

Domne, scandalul mașinii care încălca toate regulile de circulație cu domnișorul Bode dormind 
în spate, pe băncuță... Polițistul care a omorât un copil pe trecerea de pietoni... nu s-a schimbat 
nimic după aia în ceea ce privește regulamentele Ministerului de Interne...  

Radu Buzăianu: Aaa... s-a schimbat în privința regulamentului nostru... 
Răzvan Zamfir: Nu, aia e altceva... că ne-a pus nouă amenzi mai mari... 
Radu Buzăianu: Ne-au regulat pe noi... au venit cu un regulament... 
Răzvan Zamfir: Ne-au regularizat... E altceva... 
Radu Buzăianu: Regularizat... ăsta era termenul... 
Răzvan Zamfir: Așa, domnul Buzăianu... Avem bomba în mașină de la Arad... nu s-a întâmplat 

absolut nimic... Nu știu în ce măsură intervenția poliției de la Onești e clarificată... 
Radu Buzăianu: Păi în sensul că i-au luat pe cei care conduceau intervenția de-acolo și i-au 

pedepsit mutându-i în altă parte... 
Răzvan Zamfir: Mutându-i șefi în altă parte... 
Radu Buzăianu: Mutându-i șefi în altă parte... 
(rep. 04.27 S4) Răzvan Zamfir: Achiziția suspectă a celor 600 de BMW-uri de la firma 

prietenului președintelui... Nu știu de ce mă complic eu cu prietenului... lumea îmi zice direct 
”președintelui”... firma de suflet a președintelui, ca să fie corect juridic... Mergem mai 
departe... Doctoratul ăsta dubioșel... Cum adică de ce să vorbești de domnul Bode câte două 
ore pe zi? 

Radu Buzăianu: Domne, în sine, trecerea lui prin toate aceste ministere având în vedere 
capabilitățile sale, e suspectă. 
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Răzvan Zamfir: Nici nu mai fac analiză de personaj. Prezint doar controversele din jurul 
domniei-sale. Deci domnul Bode când se uită la televizor zice: Bă, ce dracu au ăștia cu mine?... 
să-și amintească toate aceste puncte. Și când noi spuneam că nu se întâmplă absolut nimic 
pentru siguranța în trafic, Ministerul de Interne își cumpăra elicoptere, domne! Că și-a dat 
seama... Adevărul e că e periculos în trafic! Mai bine, îmi iau dracu niște elicoptere că acolo 
sunt mai în siguranță. Dorm și eu liniștit. 

Radu Buzăianu: Așa a fost argumentată... acea achiziție așa a fost argumentată, la 
momentul respectiv... 

Răzvan Zamfir: Nu se poate! 
Radu Buzăianu: Domne, să mai rezolvăm problemele din trafic... 
(…) 
 25.10.2022 - Bună, România! – interval orar 17:59 – 19:52 
Titluri care au rulat pe ecran (cu privire la subiectele reclamate; interval orar 18:45 – 19:27):  
 VAL DE ACCIDENTE GRAVE ÎN ȚARĂ – S1; 
 PERSOANĂ ȘI-A PIERDUT VIAȚA ȘI ALTE ZECI AU FOST RĂNITE – S1; 
 BODE A REZOLVAT CU ACCIDENTELE. E PLIN – S1; 
 CUM A REZOLVAT BODE ACCIDENTELE – S1. 
 
S1-rep. 44.44 – 52.41, sel. 18 
Radu Buzăianu: Sigur că, la un moment dat, domnul acesta Bode... Lucică Bode, cum i se 

mai spune, ca să-l încadrăm într-un fel sau altul... a devenit preocupat în legătură cu 
accidentele din România. Domne, era foarte interesat de accidente... sigur că el a fost și 
ministru al Transporturilor... accidentele au legătură și cu Ministerul de Interne, dar și cu 
Ministerul Transporturilor de unde provine domnul Bode. Deci pare un vinovat oriunde te-ai 
uita. Orice încadrare ai face acestei probleme a accidentelor, îl găsești pe domnul Bode în 
fotografie. Și cum era el, așa, îngrijorat, la un moment dat, a venit cu niște legislație... a zis... domne, 
o să înăsprim, o să facem, o să dregem... a venit cu aceste soluții pe care le-a găsit la îndemână... 
domne, o să înăsprim amenzile, o să fie amenzi mai mari în legătură cu circulația și o să vezi că se 
mai liniștesc lucrurile... ba chiar a făcut niște achiziții argumentând tot așa cu... domne, să vedem  
cum facem să împuținăm accidentele... de exemplu, a achiziționat, la un moment dat, niște elicoptere, 
niște... Deci omul acesta, până la urmă, pus în această funcție, produce ce poate capul lui să 
producă... Până la urmă, dacă-l pui să găsească niște soluții pe Lucică Bode, ce... Doamne 
iartă-mă!... soluții poți să găsești? Că, până la urmă, repet, e o stare de nebunie a noastră, nu 
a lui. El face ce poate. Nebunia e să te aștepți de la domnul Bode să facă mai mult decât poate. 
Hai să vedem ce s-a întâmplat astăzi! Facem, așa, un recensământ al lucrurilor care se întâmplă pe 
șosele. 

(rep. 01.15 S1) Au fost prezentate informații cu privire la accidente rutiere petrecute în jud. Dolj 
și Hunedoara, accidente soldate cu o persoană decedată și mai mulți răniți. Cu voce din off s-a 
menționat faptul că țara noastră se află în topul Uniunii Europene la numărul de accidente fatale, cela 
mai comune cauze fiind viteza excesivă sau neatenția la volan. 

(rep. 03.27 S1) Radu Buzăianu: Viteza excesivă, neatenția șoferilor – cele mai comune cauze. 
Până la urmă, dacă stai să te uiți, există acest gen de impact pe care l-ați văzut mai devreme și mai 
este un impact... impactul între șoferul tâmpit și infrastructura care nu există sau e extrem de 
mediocră. Până la urmă și ăsta e un impact în care ne aflăm când circulăm pe aceste șosele. Sigur 
că sunt de vină și cei care circulă, dar și drumurile sunt de așa natură încât nu ne permitem oameni 
care circulă așa. Până la urmă și bezmeticeala asta pe care o au șoferii aceștia este generată, să știți 
că nu vreau să-i scuz sub nicio formă pe nebunii acestor șosele, dar este generată și de faptul că ești 
obligat să mergi pe o singură bandă... Uită-te și tu aicea!... La un moment dat, înnebunești. 80 km/oră 
pe șoseaua asta par mult. Dacă mergi cu 80 km pe această șosea, pare că mergi cu viteză. Dacă 
mergi, totuși, pe o șosea cu două benzi cum e normal, cum e civilizat într-o lume pe care o locuim 
acum, domne, s-ar putea 80 km să pară puțin. Adică viteza cu care mergi este în legătură cu drumul 
pe care circuli. Până la urmă, drumul pe care circuli este în legătură cu cel care s-a gândit să 
gestioneze această problemă. 

(rep. 04.34 S1) Radu Buzăianu: Domnul Bode a fost la Transporturi, acum e la Interne... bă, 
cum... Doamne, iartă-mă!... îl plimbăm pe omul ăsta care, până la urmă, dă dovadă de 
mediocritate oriunde-l pui, adică nu e ca și cum... Bă, a fost acolo, la Transporturi, era bun... 
acum, nu știu... la Interne... nu știu cum, Doamne, iartă-mă!, nu se potrivește... Dacă omul e 
într-o stare de mediocritate oriunde-l pui, de ce-l mai plimbi? Care e ideea? Vrei să-l faci de 
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râs? E ca-n bancul ăla... Domne, l-am plimbat să-l facem de râs un pic! Nu înțeleg care-i logica 
cu domnul ministru Bode.  

(…) 
S2-rep. 02.27 – 06.19, sel. 19 
În discuția cu privire la rocada premierilor PNL și PSD, cedarea de portofolii între PNL și PSD și 

asocierea actualilor miniștri liberali cu PNL, prezentatorii au făcut următoarele comentarii cu privire la 
Lucian Bode: 

(rep. 03.03 S2) Răzvan Zamfir: Problema e că liberalii nu guvernează... nu sunt liberali în guvern 
sau, mă rog, hai... or fi doi... Să zic așa că l-am văzut pe Predoiu în PNL-AT la începutul anilor '90, 
dacă vrei să ne (neinteligibil)... 

Radu Buzăianu: L-ai și prins într-o zi bună acum... 
Răzvan Zamfir: Așa... e o generozitate pe care o am și mă gândesc că Popescu din PNȚ-CD s-

a înscris în PNL și are și el câțiva ani de PNL... 
Radu Buzăianu: Da! 
Răzvan Zamfir: Da în rest, ce PNL ai tu acolo? Ce PNL ai, domne, acolo? 
Radu Buzăianu: Nu se organizează... 
Răzvan Zamfir: Ce înseamnă Național Liberal când te referi la domnul Bode? Domnul Bode 

este un om care doarme pe bancheta din spate a unei mașini care încalcă regulile de circulație, 
care nu e interesat de siguranța în trafic pentru că el are antemergători, are deschizători, are 
tot ce-i trebuie... 

Radu Buzăianu: Atenție! Ce spunem e în favoarea PNL-ului. Faptul că nu-l asociem pe domnul 
Bode cu PNL-ul este... 

Răzvan Zamfir: Să ziceți bogdaproste! 
Radu Buzăianu: ... e un gest frumos pe care-l facem față de acest partid muribund. 
Răzvan Zamfir: Nici nu știu de ce-l facem! 
Radu Buzăianu: Nu știu de ce... 
Răzvan Zamfir: Că ar trebui să spunem... Domne, are carnet de membru? Al vostru e! 
 
S3-rep. 24.01 – 26.43, sel. 19 
Un alt subiect discutat în cadrul emisiunii a fost cel legat de salariilor șoferilor din Ministrul 

Educației care, în unele cazuri, sunt mai mare decât al unui cadru didactic. Au fost făcute următoarele 
comentarii: 

Răzvan Zamfir: (...) uite, un șofer și mă gândesc nu neapărat la Educație... mă gândesc la 
șoferii de la Ministerul de Interne... Păi dacă ai un șofer neprofesionist, cum dormi tu pe 
bancheta din spate cu 180 la oră, domnul Buzăianu? (neinteligibil; s-a vorbit în același timp) Ție-
ți trebuie șoferi profesioniști care să... bine, deși cred că domnul Bode merge cu șofer de la SPP, nu? 

Radu Buzăianu: De la SPP... era de vină SPP-ul acolo, în cazul respectiv... da! 
Răzvan Zamfir: Era de vină SPP-ul... Ar fi în stare domnul Bode să spună că de vină e SPP-ul. 
Radu Buzăianu: Păi parcă așa a zis... așa a părut... Domne, dormeam... de-aia a și zis că 

dormea... 
Răzvan Zamfir: Domne, eu știam că merge, așa, ca nebunul? Păi mă întreabă pe mine? Eu nu 

mă pricep. Eu stăteam în spate (neinteligibil) merge repede, merge încet, merge... Eu nu știu... 
Radu Buzăianu: Da și la minister... Da ce credeți că conduc eu? 
Răzvan Zamfir: El n-are idee despre viteză... el nu-și dă seama... da dacă ar fi vrut șoferul să 

izbească în plin pe cineva, așa... Nu, domne, eu n-am comentarii... El conduce, să facă ce vrea... 
trece peste oameni, intră în zid... 

Radu Buzăianu: Punctul A – punctul B... Pe mine mă interesează să ajung din punctul A în 
punctul B. 

Răzvan Zamfir: Din punctul A în punctul B, cu orice preț... Păi de-asta nu investește domnul 
Bode niciun pic de atenție în ceea ce înseamnă infrastructura rutieră sau marcaje, da?, că el a 
fost și la Transporturi... pentru că el n-are nevoie, domne, de o infrastructură rutieră că are 
deschizători, e escortat de mașini... merge cu convoi după el...  el n-are o problemă cu trafic 
că merge polițistul cu 10 minute înainte să oprească circulația să treacă domnul Bode. Și dacă 
nici așa nu se poate, se duce cu elicopterul, înțelegi? De-asta e lipsit de orice fel de preocupare 
față de circulația în trafic. Că el nu circulă ca noi în trafic. Nu știu, domnul Bode probabil crede că 
se aplică regula aia cu mașina prezidențială... roata de la mașina prezidențială nu se oprește, știi?, 
că mașina președintelui nu trebuie să se oprească decât când coboară președintele sau când se 
urcă. În rest, e într-o mișcare permanentă. Probabil, domnul Bode trăiește cu impresia că i se aplică 
și lui această regulă. 
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(...) 
 28.10.2022 - Bună, România! – interval orar 17:59 – 19:50 
Titluri care au rulat pe ecran (cu privire la subiectele reclamate; interval orar 18:04 – 18:36):  
 NIMIC NU-L POATE OPRI PE LUCICĂ BODE – S4; 
 POLIȚIA ROMÂNĂ ÎȘI MAI CUMPĂRĂ NIȘTE MAȘINI DE LUX – S4; 
 NOI MAȘINI DE LUX PENTRU POLIȚIA ROMÂNĂ – S4; 
 ZECI DE MAȘINI DE LUX PENTRU OAMENII LUI BODE – S4; 
 DUPĂ SCANDALUL BMW-URILOR, NOI ACHIZIȚII DE LUX – S4. 
 
S1-rep. 03.29 – 11.47, sel. 18 
S-a discutat despre șoferul din București oprit de polițiști după ce încălcase mai multe reguli de 

circulație și care reușise să fugă cu mașina marca Mercedes, deși era înconjurat de polițiști și 
jandarmi. Șoferul a fost lăsat în libertate de către procurori și plasat sub control judiciar. În acest 
context, au fost făcute comentarii cu privire la oamenii legii și la cei care conduc instituțiile respective. 
Au fost difuzate imagini cu suspectul reținut (zona încheieturilor mâinilor a fost blurată) și declarația 
avocatului. 

(...) 
Radu Buzăianu: Jandarmul, da... se vede chiar cu pumnul, nu știu dacă... nici măcar cu stația nu 

cred... 
Răzvan Zamfir: Cu stația dădea.  
Radu Buzăianu: Da? 
(rep. 00.32 S2) Răzvan Zamfir: Da! Păi se vede când și-o scoate și dă așa... Cu pumnul, da în 

pumn avea și-o stație... Faptul că acum se realizează niște achiziții noi în ceea ce privește parcul 
auto al Ministerului de Interne e ușor de explicat. Pe domnul Bode nu-l interesează nimic din 
ce se întâmplă în jurul său. Dânsul e capabil să doarmă pe bancheta din spate a ministerului, 
chiar și când ministerul depășește orice fel de legi ale bunului simț. Deci noi vom vorbi acum 
despre noile achiziții, probabil vor apărea câteva articole, probabil niște voci din opoziție vor critica 
aceste noi achiziții care apar ca informație la o zi după eșecul, jena, rușinea aia de intervenție... 

Radu Buzăianu: O concomitență interesantă, da!  
Răzvan Zamfir: Da... păi, nu!... acum s-a nimerit să aflăm... nu-i niciun fel de problemă. 
Radu Buzăianu: Da... n-a fost făcută achiziția în urma acestui eveniment... era deja rezolvată, 

da...   
(rep. 01.16 S2) Răzvan Zamfir: Sigur că poate ar fi trebuit să pui pauză, poate ar fi trebuit 

să organizezi o conferință de presă, poate ar fi trebuit să existe domnul Bode în spațiul public 
și să ne explice de ce dânsul, în sine, e un eșec total. Și, bineînțeles, orice minister pe care 
pune domnia-sa mâna e un eșec total. Da astea nu se întâmplă. Și acum, probabil, se uită domnul 
Bode cu ochii căscați, așa, în ecran și spune... Da ce nu vă mai convine? Am luat și de la Audi, am 
luat și de la Mercedes. 

Radu Buzăianu: Da! 
Răzvan Zamfir: N-am luat doar de la BMW... 
Radu Buzăianu: Am mai variat... am mai variat acum, da... 
(...) 
Sabin Orcan: Eu zic că ar trebui investit mai mult în oameni și să ne gândim mai mult la oamenii 

din Poliția Română. 
(rep. 04.36 S3) Răzvan Zamfir: Păi noi investim mai mult în mașini pare. Tocmai ăsta este 

subiectul discuției. Ni se pare că domnul Bode e orientat către achiziții... cel puțin, 
controversate... cei de la USR au vorbit de corupție, au vorbit de o licitație cu dedicație... N-o 
să ne permitem să punem astfel de etichete în cazul achizițiilor de la prietenul președintelui 
Klaus Iohannis, dar vedem că sunt cumpărate pentru Poliția Română mașini BMW, Audi, 
Mercedes... 

Sabin Orcan: Păi ați zis că acum sunt și Audi și Mercedes... ce, ăia sunt prieteni cu...? 
Răzvan Zamfir: Nu, asta par luate, așa, pentru a dilua puțin subiectul. Uite, domne, a 

cumpărat și Mercedes. Totuși, nu există argument pentru achiziția de Mercedes-uri la Poliția 
Română. Dacă nici Mercedes nu e produs de lux, atunci cred că nu există produse de lux. 

Sabin Orcan: Corect! Corect! Da orice achiziție poate fi controversată. 
Răzvan Zamfir: Da! 
(...)  
(rep. 06.41 S4) Răzvan Zamfir: Și deci de la mașinuțele alea, să spunem că fără Mercedes, 

BMW și Audi nu se poate apăra legea în România, e o diferență cam mare și are un oarecare 
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damf de șmen, ca să nu numesc.. na!... achiziție dubioasă sau cu dedicație sau cum zice USR-
ul. 

Radu Buzăianu: Știrea este că pe lângă acele autoturisme despre care s-a vorbit... 
Răzvan Zamfir: Alea 600...  
Radu Buzăianu: 600... vin altele de același tip. Cam asta este problema care ar fi. 
Răzvan Zamfir: Dar și de la Mercedes și Audi, ca să nu aibă cineva senzația că este exclusiv 

pentru prietenul președintelui, Michael Schmidt.  
Radu Buzăianu: Da, știu, diversificând un pic, ca să nu mai fie discuții, da! 
Nu a fost prezentat punctul de vedere al domnului Lucian Bode sau al vreunui 

reprezentant al Min. de Interne. Nu s-a precizat că aceștia au refuzat să prezinte un punct de 
vedere sau că nu au putut fi contactați prin încercări repetate. 

(…) 
28.11.2023 

 
Moderatori: Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir 
Invitat: Ludovic Orban- Partidul Forța Dreptei (prin telefon). 
Titluri (referitoare la subiectul sesizat): DNA A ÎNVIAT ȘI LA CLUJ! FINUL CREIERULUI 

GRUPULUI DE LA CLUJ, SĂLTAT! 
S18 (rep.43.45, sel.19.mp4) 
În contextul discutării subiectului privind arestarea preventivă a lui Niculae Bădălău, la solicitarea 

DNA, care cu o zi în urmă a fost reținut pentru dare de mită și trafic de influență, moderatorii au 
afirmat:  

Radu Buzăianu: E, dacă ar fi fost vorba doar de Bădălău, aș fi zis: da, domnule, e ok, au reușit 
cei de la DNA o întâmplare favorabilă existenței lor. Nu e vorba doar de Bădălău, mai văd un nume 
important, Mircea Ion Rus. Fost șef al IPJ Cluj, reținut de DNA pentru abuz în serviciu. (...) 

Moderatorul a precizat că sigur este rudă cu fostul ministru Ioan Rus. 
Răzvan Zamfir: La mine, informațiile vizează următoarea activitate. Pentru că, un fost șef de 

poliție să fie reținut pentru 24 de ore, domnul Buzăianu, nu e puțin lucru. Și alături de el au mai fost 
reținuți Daniel Sorin Graur, comisar șef de poliție, adjunct al șefului IPJ Cluj, Ioana Paula Bob, 
Comisar Șef de poliție și șefa resursei umane.  

Radu Buzăianu: Deci, gașcă mare, au făcut gașcă mare acolo la... (neinteligibil) 
Răzvan Zamfir: Sub urmărire penală a fost pus și Elek Marton, Comisar Șef de poliție, șef al 

Poliției Municipiului Dej, cercetat pentru abuz în serviciu, instigare. 
Radu Buzăianu: Deci, acesta este nepotului domnului Ioan Rus. 
Răzvan Zamfir: Așa, domnul Buzăianu, ai văzut că ai făcut legătura?  
Radu Buzăianu: E nepoțelul, nepot, ăsta e nepoțelul. L-au arestat pe nepoțelul domnului... 
Răzvan Zamfir: E ceva rudă, așa se zice.  
Radu Buzăianu: Da.  
Răzvan Zamfir: Procurorii spun că, în perioada mai-iunie 2021, nu știu dvs. ce făceați, dar Mircea 

Ion Rus, în calitate de Șef al Inspectoratului de Poliție Județean, ar fi depus, dispus, mai bine zis, 
ilegal și abuziv, numirea lui Elek Marton la conducerea Poliției Municipiului Dej. Și acum vă citesc din 
comunicatul procurorilor, să nu ziceți că răstălmăcesc eu adevărul istoric: „În demersul său, suspectul 
Rus Mircea Ion ar fi beneficiat și de ajutorul celorlalte persoane cercetate în prezenta cauză, care au 
realizat acte specifice procedurilor de mutare și de împuternicire în funcție, cunoscând caracterul 
nelegal al acestora.” DNA mai arată că, în intervalul iunie- septembrie, Elek Marton, în calitate de șef 
al Poliției Municipiului Dej, i-ar fi cerut ofițerului din subordine, să-i treacă în registru ore suplimentare, 
în zilele de sâmbătă și duminică, deși nu se prezenta la serviciu.  În aceeași calitate de șef, Elek 
Marton, i-ar fi jignit în repetate rânduri pe lucrătorii din Poliție de la Municipiul Dej, din cadrul Secției 
Rurale de Poliție Dej. Pe toți îi jignea. Înțelegi, domnul Buzăianu?  

Radu Buzăianu: Înțeleg perfect. 
Răzvan Zamfir: Că de fapt, asta e problema. 
Radu Buzăianu: Și chiar mi se pare că se mișcă lucrurile. Și, ce mă miră pe mine, totuși, până la 

urmă, nu doar că se mișcă lucrurile mă miră, ci mă miră că se mișcă lucrurile împotriva  unor oameni 
dintr-o anumită parte a Partidului Social Democrat. Am văzut partea pe care am vehiculat-o un pic 
mai devreme, să zicem cu domnul Paul Stănescu, așa și acum vedem partea cu domnul Ioan Rus, 
nu? Cred că putem să stabilim că, după schimbarea ministrului Apărării, iată o nouă întâmplare care-
i vizează, care vizează acea tabără. Dar, poate că n-are legătură sau... 

Răzvan Zamfir: Sau poate trebuie pusă și asta într-un context. Pentru că, în momentul în 
care domnul Bădălău a fost săltat, domnul Nicu Bădălău a fost săltat, ne-am gândit, na, așa e, 
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reflex pavlovian, ne-am gândit la domnul Marcel Ciolacu. De ce? Pentru că domnul Bădălău 
se pregătea să revină în partid și să se încordeze alături de doamna Firea și de domnul 
Stănescu împotriva lui Marcel Ciolacu și am făcut noi un scenariu. Ei, bine, dacă am gândit 
așa, atunci puteși să schimbați ilustrația asta, imaginile astea cu domnul Bădălău și să puneți  
niște imagini cu... domnul Bode?!  Ce zici, domnul Buzăianu? 

Radu Buzăianu: Să încercăm și cu domnul Bode. 
Răzvan Zamfir: Să căutăm niște imagini cu domnul Bode și te vei gândi: dar, care e 

legătura? 
Radu Buzăianu: Totuși, trebuie să ie o legătură, că de aia le punem, nu, bănuiesc? 
Răzvan Zamfir: Eu așa sper! 
Radu Buzăianu: Că legătura ar putea să aibă loc în legătură cu domnul Boc, spre exemplu. 
Răzvan Zamfir: Domnul Boc și cu domnul Rus sunt și ei, la rândul lor, într-o legătură. 
Radu Buzăianu: Sunt mână în mână, ăsta ar trebui să fie termenul de specialitate. 
Răzvan Zamfir: Sunt într-un cerc. 
Radu Buzăianu: Vicios. 
Răzvan Zamfir: Nu, de literatură. Sunt într-un cenaclu împreună.  Ei, probabil, citesc poezii 

împreună. Ei par poeți, așa, dacă te uiți. E, că politicieni, na, ce să zici... E, domnul Bode, pe 
de altă parte, dați-l pe domnul Bode, că e păcat de el să nu se vadă, așa, e, în momentul de 
față, într-o demonstrație de forță. E un articol publicat pe ”Ziar de Cluj”.  

Radu Buzăianu: De la cei de la Ziarul de Cluj.  
Răzvan Zamfir: Da, cred că e chiar Liviu Alexa îl semnează.  
Radu Buzăianu: Da, el este. 
Răzvan Zamfir: Liviu Alexa îl semnează. Liviu Alexa știe... 
Radu Buzăianu: Un fin cunoscător al PSD-ului din zonă și chiar al PNL-ului, da. 
Răzvan Zamfir: A fost șef pe la PSD și cunoaște încrengăturile astea. E un personaj bine 

racordat la informații. Asta este titulatura pe care trebuie să i-o oferim lui Liviu Alexa: bine 
conectat la informații. Și Liviu Alexa sugerează că domnul Bode, pe care îl leagă o  trainică 
prietenie cu șeful DNA, fii atent aici, da.. Știi că îl leagă o prietenie cu domnul Bologa? 

Radu Buzăianu: Sunt din localitate, cumva, el și domnul Bologa... 
Răzvan Zamfir: Sunt prieteni din copilărie, da.     
Radu Buzăianu: ... sunt plecați din același punct.  
Răzvan Zamfir: Dar sunt și prieteni, că acum, să fii consătean sau să fii concitadin, nu-i 

suficient ca să existe o legătură valabilă, dar ei sunt prieteni demult. O prietenie asumată, 
domnul Bode cu domnul Bologa și speculează domnul Alexa că domnul Bode și cu domnul 
Bologa ar fi mai atenți, că nu ar fi făcut ceva în afara cadrului legal, păcatele mele, dar ar fi mai 
atenți la oamenii care duc către acel grup de la Cluj sau acea parte a grupului de la Cluj. Că de 
la fostul șef al IPJ Cluj, ajungem foarte ușor, el fiind nepot, la domnul Ioan Rus. Acesta, pe 
care îl vom arăta, e fostul șef. Bine ar fi să îl arătăm pe Ioan Rus, pentru că, în argumentația 
noastră, fostul șef de la IPJ nu e un personaj atât de relevat. E mai degrabă o potecă pe care 
o iei ca să ajungi unde te interesează. Ajungând la domnul Rus, ajungi, de fapt, la domnul Boc, 
legăturile fiind cunoscute, consacrate. 

Radu Buzăianu: E important de spus, uite că menționează și lucrul acesta, dacă îl cităm pe 
domnul Alexa... 

Răzvan Zamfir: Îl cităm, că el a venit cu scenariul ăsta. E al lui, are paternitate. 
Radu Buzăianu: ... scenariul său și spune că ar fi implicat și Serviciul Secret Intern al MAI 

și se referă la Direcția Internă de Protecție Informativă la comanda lui, domnul Despescu.  
Răzvan Zamfir: Nu este, nu e nicio surprindere. Nu știu dacă e cazul să-l implicăm pe chestorul 

Despescu în această poveste, dar nu-i nicio surpriză să descoperim că domnul Bode are și un 
serviciu secret în minister.  Serviciul Secret al Poliției, nu e niciun secret acest serviciu secret. 
E, care e de fapt miza? De ce ar simți acum nevoia, domnul Bode, dacă se confirmă scenariul 
prezentat de Liviu Alexa, desigur, să fie atât de periculos în fața lui Emil Boc? De ce?  E, și 
acum apare o teorie, care, din punctul meu de vedere, merită toată atenția. Domnul Buzăianu, 
ce se întâmplă în luna mai a anului viitor? Vă rog să-mi răspundeți la această întrebare. 
Răspundeți cu da sau nu. 

Radu Buzăianu: Se întâmplă și o să vă răspund cu da.  
Răzvan Zamfir: Se întâmplă!  
Radu Buzăianu: Aleg să vă răspund cu da. Se, nu spune că sunt... Nu știu. Ce se întâmplă, 

domnule? Se schimbă guvernarea, nu? Asta e! 
Răzvan Zamfir: Potrivit calendarului anunțat ... 
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Radu Buzăianu: Rotativa, cum s-ar zice.  
Răzvan Zamfir: ...se gata cu domnul Ciolacu. E, după ce domnul Ciolacu nu va mai fi 

premier, sper că avem destule dovezi în Partidul Național Liberal să înțelegem că nu va mai fi  
nimic politic. El va mai exista, să-i dea Dumnezeu sănătate, nu? Ca oricărei alte ființe de pe 
acest Pământ. Nu va mai fi președinte, cred că suntem conștienți.  

Radu Buzăianu: Da. 
Răzvan Zamfir: Și atunci, cine va fi președinte?  
Radu Buzăianu: Luăm o scurtă pauză. Ne revedem mâine! Să aveți o Românie bună în 

continuare, urmează Tudor Mușat pe B1TV.  
Răzvan Zamfir: Poate va fi președinte cel care demonstrează acum cât de puternic e. Mă 

gândesc la numărul doi din PNL, mă gândesc la Secretarul General, mă gândesc la domnul 
Bode, dar o să mă mai gândesc mâine de la ora 18. Până atunci, toate cele bune! 

(…)    
 06.12.2022 

 18:59-19:53 – Bună, România! 
Prezentatori: Radu Buzăianu, Răzvan Zamfir 
Titluri: BODE A RATAT INTRAREA ÎN SCHENGEN/ MINISTRUL DE INTERNE NU A 

REZOLVAT NIMIC/ BODE S-A PLIMBAT DEGEABA PRIN AUSTRIA/ ROMÂNIA NU INTRĂ ÎN 
SCHENGEN/ AUSTRIECII S-AU DECIS: NU NE VOR/ IOHANNIS: ÎNCĂ SE DISCUTĂ ȘI SE 
NEGOCIAZĂ/ BODE NU A CONVINS PE NIMENI 

Unul dintre subiectele comentate în cadrul emisiunii s-a referit la declarațiile cancelarului austriac 
referitoare la faptul că Austria nu aprobă extinderea spațiului Schengen cu Bulgaria și România. În 
acest context au fost făcute următoarele declarații: 

 
S1 (01.04-18.mp4) Radu Buzăianu: V-a zis-o pe românește. V-a zis-o de la obraz. L-ați auzit 

în românește mai devreme pe cancelarul Austriei zicându-vă de la obraz: nu intrați mă, nicăieri. 
Nu intrați, nu mergeți nicăieri. Și sigur că l-am ascultat cu toții, dar mirarea mea, domnu Zamfir, 
se leagă de faptul că l-am ascultat cu toții și pe domnul Bode. Care, odată s-a întâlnit la 
începutul anului cu omologul său din Austria, și omologul său din Austria nu știu ce Doamne 
iartă-mă i-a spus acolo dar a înțeles domnul Bode că nu-i nici o problemă,… 

Răzvan Zamfir: Putea să-i spună orice. Problema e la receptor, nu la  emițător. 
Radu Buzăianu: Și acum a venit domnul Bode cu două săptămâni înainte, nu cu două zile acum, 

și a zis că, domnule, am primit asigurări că nu sunt probleme.  
Răzvan Zamfir: Domnu Buzăianu, sunt niște probleme de comunicare, cel puțin, în ceea ce-l 

privește pe domnul Bode, pe care tu ai spus că îl tot ascultăm. 
Radu Buzăianu: Da. 
Răzvan Zamfir: (…) Domnu Buzăianu, noi am ratat intrarea în Schengen și, poate mai ales, 

din cauza acestui cetățean.      
 
S2 (03.10-18.mp4) Radu Buzăianu: Dacă cumva se pune problema de negociere pentru 

aderarea la Spațiul Schengen, faptul că l-am trimis acolo pe omul acesta, din punctul meu de vedere 
reprezintă o jignire la adresa Austriei. Deci dacă ar fi să ne gândim acum, domnule, trebuie să ne 
răzbunăm pe Austria sau să avem această intenție cumva, de a da o replică Austriei, am dat deja o 
replică Austriei, probabil știind că nu intrăm,  l-am trimis pe domnul Bode într-un mod jignitor la 
adresa acestei țări pentru că omul nu știe să vorbească o limbă de circulație internațională, 
omul n-a reușit să convingă pe absolut nimeni, este un om plimbat prin diferite funcții care din 
când în când trebuie să mai apară la televizor să explice câte un eșec. Și nu mai trebuie să 
reluăm de la capăt, că știți cu toții care sunt eșecurile omului ăstuia, că sunt foarte multe. Singurul 
sens al său în spațiul public ... 

Răzvan Zamfir: A fost să cumpere șase sute de mașini de la firma prietenului Președintelui 
și credea că și-a asiguranțat cariera cu asta.  

Radu Buzăianu: ... Și singurul său sens în spațiul public este să explice într-una eșecuri. 
(…) 

(…) 
S4 (08.10-18.mp4) Răzvan Zamfir: N-aș vrea să aibă cineva senzația aia că lansăm o serie 

de diatribe la adresa Secretarului General PNL sau Ministrului de Interne. Doar am trecut în 
revistă niște informații. Nimeni nu l-a auzit vorbind engleză, în C.V.-ul său nu figurează că ar 
cunoaște vreo limbă străină, oricare ar fi ea, doctoratul e la a treia verificare și a generat 
controverse enorme, în mandatul său ratăm intrarea în Schengen, în mandatul său mașini de 
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poliție a unor polițiști nepregătiți, cu permis din Anglia omoară copii pe trecerea de pietoni, în 
mandatul său, domnu Buzăianu, sunt arestați șefi de Poliție de pe la... De unde era domnule? 
De prin Cluj, de prin județul Cluj, în mandatul său explodează o mașină în Arad... 

(…..) 
Radu Buzăianu: Păi nu, nu mergem foarte departe dar până la urmă singura lui reușită ca 

Ministru al Transporturilor a fost să doarmă pe bancheta din spate în timp ce mașina circula 
cu o viteză de 160km/oră producând un accident. Și omului i s-a părut, că aici vreau să fixez 
un pic această situație, ce ne spune această situație despre domnul Bode, dincolo de faptul 
că e clar că nu mergea SPP-istul acela de capul lui în felul acesta. Dar domnului Bode i s-a 
părut că are sens ideea să spună: domnule, eu dormeam. 160km/oră pe contrasens, dormeam! 
Lui i s-a părut că are sens. Acesta este nivelul său și asta e capacitatea intelectuală. Domnule 
mi s-a părut că are sens, și o să zic chestia asta, oamenii or să creadă.  

 

S5 (10.00-18.mp4) Răzvan Zamfir: N-am văzut vreodată un ofițer sau subofițer de la Serviciul 
Protecție și Pază, conduce cu ditamai demnitarul pe bancheta din spate, pe contrasens, cu o viteză 
dublă decât cea legală fără să primească măcar verbal  sau o aprobare tacită măcar. Ce fel de 
angajat al SPP, crezi tu, că și-ar asuma riscul, riscul acesta, cu demnitarul pe bancheta din spate, 
fără să primească o confirmare sub orice formă, un dat din cap,  un clipit, un sforăit, un grohăit, un 
orice, domnu Buzăianu, da, chiar și o aprobare din mâini, cum probabil au... 

Radu Buzăianu: O fi făcut aș: Dă-i! (Gesticulează cu mâna îndemnul.) 
Răzvan Zamfir: Dă-i, dă-i, calc-o, calc-o! 
Radu Buzăianu: Da, așa. 
Răzvan Zamfir: Dar ce ar fi făcut? Și tu, ditamai demnitarul, ce faci? Arunci: Nu știu! 

Domnul de la SPP! Păi domnul de la SPP merge pe contrasens cu 160km/oră fără ca tu să-i 
permiți? Tu nu vezi? Tu nu simți? Că dacă nu simți, care e termenul pentru a ne simți? Cum 
definim un om care nu simte? Nesimțitor! Că nu simte. 

(…) 
Radu Buzăianu: Are și acest necaz în viață pentru că se și numește într-un fel destul de 

complicat, destul de...  E și o încurcătură în denumirea Ministerului pe care-l conduce, că se 
numește Ministerul Afacerilor. Și el se gândește, mă, facem tot felul de șmecherii, că astea 
sunt afacerile. 

Răzvan Zamfir: Afacere s-a făcut cu prietenul Președintelui Iohannis.  
Radu Buzăianu: Așa a înțeles omul, că se numește Ministerul Afacerilor,  Ministerul Afacerilor 

Interne, dar n-are legătură cu afacerile.  
(….)” 

 

După analizarea rapoartelor de monitorizare şi vizionarea unor secvențe relevante 
din înregistrări, în cadrul dezbaterilor privind conținutul audiovizual pus la dispoziția 
publicului, respectiv modul de prezentare al informațiilor cu referire la ministrul Afacerilor 
Interne, Lucian Bode, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. B1 TV 
CHANNEL S.R.L. a încălcat atât prevederile privind respectarea dreptului la imagine al 
persoanei, cât și pe cele privind dreptul fundamental al publicului la informare.  

Astfel, în raport de conținutul audiovizual analizat, s-a constatat că în contextul 
dezbaterii unor subiecte de interes general, prin modul de abordare tendențios și 
prezentarea repetitivă a unor afirmații, informații, titluri, opinii sau considerații personale 
ale celor doi moderatori, au fost încălcate prevederile art. 40 alin. (2), art. 64 alin. (1) lit. 
a) și art. 67 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului 
audiovizual, cu modificările și completările ulterioare. 

Pentru a reține aceste aspecte, membrii Consiliului au avut în vedere faptul că, deși 
în emisiuni erau discutate și comentate aspecte și subiecte de interes public general, iar 
Lucian Bode ocupă funcții politice și publice din care este supus unor critici mai largi ale 
jurnaliștilor, modul în care au fost reluate unele acuzații formulate la adresa acestuia, a 
fost de natură să contravină dispozițiilor art. 40 alin. (2) din Codul audiovizualului. 

Potrivit dispozițiilor art. 40 (2), în cazul în care acuzaţiile prevăzute la alin. (1) sunt 
aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte 
principiul audiatur et altera pars; respectarea acestui principiu presupune condiţii 
nediscriminatorii de exprimare până la finalul aceluiaşi program în cadrul căruia s-au făcut 
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acuzaţiile. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, 
trebuie precizat acest fapt. 

Or, imputarea repetată, pe parcursul mai multor ediții, a unor fapte sau 
comportamente ilegale sau imorale, concretizate, indiferent de subiectul discutat în 
emisiune, în acuzațiile referitoare la ”achiziții ilegale” ale ministerului, la un accident auto 
produs în timp ce ministrul Lucian Bode era pasager în autoturism, influențarea activității 
DNA sau imputarea ca faptă personală a acestuia a votului negativ al Austriei referitor la 
primirea României în spațiul Schengen, nu a beneficiat de prezentarea unui punct de 
vedere al persoanei la adresa căreia erau formulate respectivele acuzații, situație de 
natură să prejudicieze dreptul acesteia la imagine .   

Astfel, deși personalitățile politice se expun în mod inevitabil și conștient controlării 
atente a faptelor și gesturilor lor atât de către jurnaliști, cât și de către masa cetățenilor, 
se bucură, de asemenea, de protecția reputației sale, chiar și atunci când nu este vorba 
de contextul vieții sale private.  

Or, repetarea permanentă a unor acuzații directe ori indirecte la adresa ministrului 
Afacerilor Interne și reluarea acestora indiferent de subiectele de actualitate prezentate 
sau de contextul discuțiilor excede unei critici obiective a activității publice a acestuia.   

De asemenea, Consiliul a constatat că modul de prezentare și conținutul emisiunilor 
analizate, redat anterior spre exemplificare, au fost de natură să afecteze și dreptul la 
informare corectă și echilibrată a publicului, în condițiile lipsei unei distincții clare între 
fapte și opinii și a repetării permanente doar a perspectivei/percepției/punctului de vedere 
cu privire la unele fapte sau evenimente enunțate de moderatorii emisiunii.  

Potrivit dispozițiilor Codului audiovizualului:     
Art. 64 - (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de 

servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii: 
    a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii; 
Art. 67 - În exercitarea dreptului lor de a-şi exprima opinii sau puncte de vedere în 

legătură cu subiecte de interes public, prezentatorii şi moderatorii trebuie să asigure o 
separare clară a opiniilor de fapte şi nu trebuie să profite de apariţia lor constantă în 
programe într-un mod care să contravină exigenţelor de asigurare a imparţialităţii. 

Astfel, membrii Consiliului au constatat că afirmațiile sau opiniile enunțate de 
moderatorii emisiunii, reluate uneori în titlurile afișate pe ecran, nu au asigurat o distincție 
clară, nu au fost delimitate concret astfel încât să publicul să beneficieze de o informare 
corectă și echilibrată, multe dintre afirmațiile făcute în emisiuni reprezentând acuzații 
factuale susceptibile a fi demonstrate, așa cum a fost, spre exemplu acuzația indirectă, 
prin indicarea sursei, referitoare la influențarea activității DNA, implicit a deținătorilor 
puterii politice, prin relația de prietenie dintre ministrul Afacerilor Interne și șeful 
respectivei structuri anticorupție.  

În acest sens Consiliul a apreciat că o altă situație de natură să afecteze informarea 
corectă și opinia publicului cu privire la acest aspect a fost dată de acreditarea de către 
cei doi moderator a ideii că toată responsabilitatea privind respingerea aderării României 
la spațiul Schengen aparține numai ministrului Afacerilor Interne.    

De asemenea, membrii Consiliului au constatat că afirmațiile acuzatoare reluate de 
către moderatori în cadrul edițiilor analizate tind să dovedească o atitudine părtinitioare, 
subiectivă, de natură să influențeze libera formare a opiniei publicului referitor la 
moralitatea, atribuțiile sau activitatea publică a persoanei acuzate permanent (”achiziții 
controversate”, ”scandal”, afaceri dubioase, responsabilitatea sau autoratul oricărei 
probleme/accident), prin lipsa echilibrului punctelor de vedere sau a perspectivelor 
prezentate publicului în analiza diverselor fapte, subiecte sau evenimente aduse în 
discuție.  

Presa este obligată să se supună unor principii etice, ferme, prin care se garantează 
libertatea de exprimare şi dreptul fundamental al cetăţeanului de a primi informaţii corecte 
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şi opinii sincere, bazate pe adevăr, asigurate prin mijloace adecvate de verificare şi 
demonstrare şi pe imparţialitate în prezentare, descriere şi narare. 

Or, din analiza conținutului și a modului de desfășurare a emisiunilor redate anterior, 
Consiliul a constatat o lipsă evidentă a imparțialității impusă a fi dovedită de moderatorii 
care apar în mod constant în emisiuni, conform obligațiilor legale.   

La analizarea acestor ediții ale emisiunii, Consiliul a avut în vedere și faptul că 
libertatea de exprimare are ca scop principal asigurarea posibilităţii formării opiniei altor 
persoane prin expunerea propriilor idei şi convingeri, iar abordarea unor teme de interes 
public trebuie făcută cu responsabilitate, în mod corect, obiectiv, echilibrat și imparțial, 
inclusiv prin prezentarea opiniilor persoanelor acuzate, astfel încât dreptul publicului la 
informare și propria opinie, să nu fie afectat.  

Pentru aceste considerente, în calitate de garant al interesului public, având în 
vedere că anterior a mai fost sancționat cu somație publică pentru încălcarea prevederilor 
legale privind informarea corectă prin Decizia CNA nr. 614/2022, precum și de numărul 
foarte mare de ediții analizate, ținând cont de criteriile legale de individualizare a 
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au 
propus sancţionarea acestuia cu amendă de 10 000 de lei. 

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

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

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. (având licenţa audiovizuală nr. S-
TV 26.7/15.06.2000 eliberată la 13.05.2021 şi decizia de autorizare nr. 468.1-
1/26.01.2021 eliberată la 13.05.2021, pentru postul de televiziune B1 TV/B1 TV HD) se 
sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 de lei pentru încălcarea prevederilor 
art. 40 alin. (2), art. 64 alin. (1) lit. a) și art. 67 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de 
reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și 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 pe post, 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, unele ediții ale emisiunii ”Bună, România!” difuzate în intervalul octombrie 
– decembrie 2022, au fost prezentate cu încălcarea dispozițiilor legale ale   art. 40, 64 
și 67 din Codul audiovizualului, care impun asigurarea respectării dreptului la imagine al 
persoanei și a dreptului publicului la o informare corectă și imparțială.  

Potrivit dispozițiilor legale, în cazul în care acuzaţiile privind fapte sau 
comportamente ilegale sau imorale formulate la adresa unei persoane sunt aduse de 
furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur 
et altera pars, iar în situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de 
vedere, trebuie precizat acest fapt. 
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De asemenea, în virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii 
de servicii media audiovizuale trebuie să asigure o distincţie clară între fapte şi opinii, iar 
în exercitarea dreptului lor de a-şi exprima opinii sau puncte de vedere în legătură cu 
subiecte de interes public, prezentatorii şi moderatorii trebuie să asigure o separare clară 
a opiniilor de fapte şi nu trebuie să profite de apariţia lor constantă în programe într-un 
mod care să contravină exigenţelor de asigurare a imparţialităţii.” 

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