
Se acordă titlul

ECHIDISTANTUL ANONIM

Tuturor jurnaliștilor care au rezistat tentației de a se alătura uneia din cele două tabere 
politico-mediatice, dar au încasat stoic flegmele propagandiștilor plătiți din banii mogulilor. 



Se acordă  Ziaristului Alexandru Rusu premiul

APĂRA-MĂ DOAMNE DE SRR CĂ DE CNA MĂ APĂR SINGUR

pentru că s-a bătut să demonstreze că România este un stat democratic, cu condiția să nu te lași 
încălecat de mafioți și securiști.



Se acordă Studentului Dragoș Alecsandru

Titlul “SNOWDEN PENTRU ARHITECTURĂ”

pentru curaj și pentru ajutorul pe care-l oferă Universității Ion Mincu să-și 
recupereze respectul față de studenți. 



Se acordă ziariștilor Mirela Neag și Cătălin Tolontan titlul

“BOXERI ANTICORUPȚIE”

Pentru că au demonstrat că poți lovi în corupți de să-ți geamă mogulul 

și 

pentru că au dovedit că se poate să stai drept fără a sta drepți.



Se acordă Curții Constituționale a României titlul 

“DE VEGHE ÎN LANUL CU OCARĂ” 

pentru curajul de a fi înfruntat două instituții care s-au lăsat ademenite de viciul 
abuzului față de statul de drept: BOR și SRI; CCR a reinstituit dreptul la liberă opțiune 

pentru cursul de religie în școli și a tăiat elanul de “Big Brother” al SRI.



Se acordă profesorului Emil Moise titlul

“DE VEGHE ÎN LANUL CU OCARĂ” 

Pentru stăruința de care a dat dovadă luptând pentru libertatea de conștiință a 
copiilor și pentru curajul de a crede în instituțiile democrației.



Se acordă Asociației pentru Tehnologie și Internet titlul

“DE VEGHE ÎN LANUL CU OCARĂ” 

pentru curajul și competența cu care a tăiat elanul de “Big Brother” al SRI.



Se acordă Asociației Pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki

Titlul “DE VEGHE ÎN LANUL CU OCARĂ” 

pentru curajul și competența cu care a tăiat elanul de “Big Brother” al SRI.



Se acorda PNL

Titlul  “DE VEGHE ÎN LANUL CU OCARĂ” 

pentru curajul și competența cu care a tăiat elanul de “Big Brother” al SRI.



Premiul pentru Comisia de Etica și Arbitraj a TVR

ARBITRAJE FĂRĂ BLAT 

Pentru că este singura instituție de autoreglementare din presa romanească și pentru că 
reușește să emită opinii deseori critice la adresa conducerii instituției, situație aproape 

unică în întreg peisajul media autohton.



Se acordă Direcției Naționale Anticorupție titlul 

“ȘI-ACU, CE-O SĂ SE ALEAGĂ DE NOI?”

Pentru că a expus mecanismele corupte de finanțare a presei și pentru că a 
curățat o parte din mizeria mass-mediei.





Se acordă  premiul 

„ROBERT TURCESCU”

Lui Dumnezeu, 

pentru că el a vrut ca Robert Turcescu să ne spună că nu e jurnalist  
(deși ne cam convinsesem și singuri de asta), ci securist de școală nouă. 



Se acordă postului de știri România TV premiul 

“UNDE-ȘI ȚINE PONTA COADA”

pentru transmisiunea din 16 noiembrie de la Paris. Coada de sute de persoane era prezentată la 
postul TV al prietenului d-lui Ponta sub titlul <<La secțiile de vot din Paris nu mai sunt cozi>>. 

Premiul în valoare de 500.000 de Cocoșei va fi înmânat d-lui Sebastian Ghiță pentru a contribui la 
finanțarea RTV. 



se acordă domnului deputat Bogdan Diaconu premiul 

“ROMÂNIA DE LA NISTRU PÂN’ LA VIENA” 

Pentru că are curajul să trezească forțele telurice ale românismului. 



E nemes okoból a

ROMÁNIA DNYESZTERTÓL BÉCSIG

dìjat Bogdan Diaconu parlamenti képviselő kapja.

A dìjat azon okból kapja mert van bátorsága, hogy felkeltse a románság öntudatát.


