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Decizia nr. 593/12.10.2017
privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. REALITATEA MEDIA S.A.
Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 172-176,
corp A, et. 3, cam. 5, sector 1 C.U.I. 14080700
Fax: 0372 124 822
- pentru postul de televiziune REALITATEA TV
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 12 octombrie 2017, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare în baza reclamaţiei
nr. 7948/26.09.2017 cu privire la emisiunea “Jocuri de putere” difuzată de postul
de televiziune REALITATEA TV în data de 22.08.2017.
Postul de televiziune REALITATEA TV aparţine S.C. REALITATEA MEDIA S.A.
(licenţa audiovizuală nr. S-TV 30.8/27.03.2001, eliberată la data de 30.04.2013 şi decizia
de autorizare nr. 447.2-2/25.10.2011 eliberată la 30.04.2013).
În urma analizării raportului de monitorizare, a vizionării unor selecţii din înregistrări
şi a dezbaterilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile
art. 40 alin. (1), (4) şi (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, postul de televiziune Realitatea TV a difuzat în data de 22.08.2017, în direct, în
intervalul orar 20:58 – 00:55, emisiunea de dezbatere Jocuri de putere, moderată de
Rareş Bogdan. În cadrul acestei ediţii au participat, în calitate de invitaţi, domnii: Mirică
Dumitrescu (specialist în aviaţie), Nicolae Demetriade (fost director general TAROM,
ultimul director care a lăsat compania profitabilă), Oreste Teodorescu (jurnalist),
Alexandru Căutiş (jurnalist), Mircea Coşa (profesor), Stelian Negrea (jurnalist), Bogdan
Comaroni (jurnalist ziuanews, prin telefon).
Teme de discuţie: Subiectul legat de situaţia nefavorabilă a companiei TAROM
(intervalul orar 20:58 – 23:40); Subiecte de politică externă (23:40 – 00:).
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Potrivit raportului de monitorizare, pe parcursul emisiunii au fost afişate pe ecran
următoarele titluri sau informaţii: IMEDIAT: DESPRE VINDEREA RUTELOR TAROM PE
BANI GREI; CUM S-AU FĂCUT AVERI DIN DESTINAŢII PIERDUTE; CE INTERESE AU
SERVIT MANAGERII PRIVAŢI; CIFRE HALUCINANTE ALE PIERDERILOR TAROM;
CÂT COSTĂ LOBBY-UL PE LÂNGĂ POLITICIENI; URMEAZĂ: UN DIRECTOR TAROM
S-A DECIS SĂ VORBEASCĂ; URMEAZĂ: PILELE PLANTATE DE PARTID LA TAROM.
(rep. 24.00, sel. 22-21) INCENDIAR: CINE A CONTROLAT PICAJUL TAROM;
JOCURI MURDARE FĂCUTE LA TAROM; EXPLOZIV: RUTE CEDATE PT. CREŞTEREA
ALTOR COMPANII; TAROM, PIERDERI DE 400 MIL. DOLARI ÎN 9 ANI; TAROM, CEA
MAI MARE PIERDERE ÎN 6 LUNI: 104 MILIOANE; NEPOTISM ŞI CLIENTELISM LA
TAROM, CINE SUNT VINOVAŢII; MANAGERII PRIVAŢI AI TAROM, EŞEC
CONTROLAT? ŞOCANT: 200.000 DE ORE DE CONCEDII MEDICALE LA TAROM.
(rep. 33.00, sel. 22-21) ZECI DE RUTE SPRE ŢĂRI CU MILIOANE DE ROMÂNI,
CEDATE; CUM A AJUNS TAROMUL RAIUL AMANTELOR ŞI AL NEPOŢILOR; CÂŢI
GINERI DE POLITICIENI “MUNCESC” LA TAROM; EXPLOVIZ: LA CE SE PRICEP
PILELE ANGAJATE LA TAROM; ŞOC: CINE A VRUT SĂ VÂNDĂ TAROM; CARE A
FOST ROLUL LUI DRAGOŞ ANDREI ŞI PLAVETI.
(rep. 48.20, sel. 22-21) CINE ŞI DE CE SUSŢINE “SADE” LA CATERING.
(rep. 14.00, sel. 22-22) TOATE CURSELE PESTE ATLANTIC ŞI PACIFIC, CEDATE;
EXPLOZIV: DE CE A RENUNŢAT TAROM LA DUBAI; NICIO CURSĂ TAROM ÎN TOATĂ
ITALIA; ANGAJAT TAROM: 121.000 LEI LEAFĂ, 61.000 PENSIE MILITARĂ; ANGAJAT:
182.000 LEI VENIT, SOŢIA LA ROMATSA-150.000 LEI. (rep. 18.40, sel. 22-22)
DEMETRIADE: În 10 ani au cheltuit toţi banii.
Conform raportului, în deschiderea emisiunii a fost difuzat un material înregistrat care a
cuprins informaţii referitoare la situaţia TAROM.
Redăm din raportul de monitorizare fragmente referitoare la modul de desfăşurare şi
conţinutul emisiunii:
“Rareş Bogdan: Toţi vor să ştie ce se întâmplă cu companiile statului român, care sunt
căpuşate, furate, duse spre clientelismul ridicat la cele mai înalte cote. Astăzi, am decis să
invităm, pe lângă jurnalişti de investigaţii, şi doi dintre oamenii care ştiu foarte, foarte bine
aviaţie, în această ţară. Adică, doi oameni care au condus companii în domeniu sau chiar
compania TAROM. (…) Moderatorul prezintă invitaţii: Domnul ministru Coşa, cel care,
astăzi, şi-a petrecut o jumătate de zi vorbind la telefon despre aviaţie, pierderi, balanţe
comerciale, bilanţuri şi despre cum poate să ajungă o companie care avea în conturi 400
de milioane de dolari, la pierderi de 350 de milioane de euro? E o performanţă
desăvârşită. Vom vorbi despre lucruri extrem de interesante, dar pentru mine şocul
rămâne… sigur că am aflat lucruri legate de catering, am aflat lucruri înfiorătoare legate
despre angajări, despre… ţineţi-vă foarte bine, pentru că asta sună senzaţional, 200 de
mii, da, 200 de mii de ore de concedii medicale. Veţi vedea responsabilităţi care nu ţin
doar de management şi de politic, care au făcut dezastru. Veţi vedea cum sindicatele,
nouă la număr, au jucat, de foarte multe ori, în sprijinul celor care habar nu aveau ce
înseamnă TAROMUL. Veţi vedea, cu ajutorul unui om pe care, ştiu, este marea surpriză
din această seară, că îl aşteptaţi… (…) Omul care a scris cea mai bună anchetă scrisă în
aceste zile despre situaţia TAROM, în ziuanews. Omul care a semnat cu o mână şi a scris
cu o mână pe computer această anchetă se numeşte Bogdan Comaroni. (…) Vă
recomand pe ziuanews cea mai completă situaţie, cu caracterizările fiecărui membru al
consiliului de administraţie, a situaţiei actuale. (…)
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Rareş Bogdan: Sunt lucruri groaznice pe care le-am aflat. Sunt lucruri groaznice pe
care le-am aflat despre CNI. Sunt lucruri care ne-au fost comunicate despre ROMATSA şi
o să-i aşteptăm pe doi intre liderii de sindicat de acolo, într-o ediţie viitoare, să ne spună
lucruri care ţin de domeniul absurdului, pentru că la fel cum TAROM este vital pentru
economia unei ţări… (…) astăzi am vorbit cu trei foşti miniştri, dintre care, cel puţin întruunul eu am mare încredere. Sigur că el a plecat, a plecat un pic cam repede din cauza
unor declaraţii hazardate într-un alt domeniu, dar poate dacă mai stătea puţin, punea
lucrurile la punct acolo, pentru că a fost cel care a descoperit cei 224 de oameni de la
departamentul financiar contabil ca într-o companie chinezească. Deci, parcă ar fi o
companie chinezească, 224 de oameni la departamentul financiar contabil. De asemenea,
tot astăzi, ne-au fost comunicate listele cu oameni care nu au lucrat o zi în TAROM,
inclusiv personal de zbor, dar care primeşte salariu de pensionar, fiind în concediu
medical. Şi nu sunt puţini, sunt zeci, zeci de doamne, domnişoare. Unele dintre ele… am
cerut şi fotografii foarte frumoase. Asta îmi arată că, probabil, politicienii, din cauza
stresului, miniştrii, secretarii de stat, directorii de companii, membrii consiliului de
administraţie, din cauza stresului extrem de mare pe care îl au pentru a fura România şi
pentru a o îngropa, după 27 de ani de democraţie originală, au nevoie de amante. Şi
atunci, şi le plasează în aceste zone ale companiilor de stat. Cele mai multe le-am
descoperit noi, dar vom face o ediţie dedicată, pentru că e atât de mult monden acolo,
încât trebuie să vă fac într-o sâmbătă seara, dar n-o să o fac fără Oreste Teodorescu….
Veţi vedea personaje din zona mondenă, veţi vedea chitanţe, plăţi cu cardul oficial, cardul
de business al managementului TAROM , făcute la Nisa, făcute la Hotel Metropol, în
Monte Carlo, făcute la Londra, deplasări la Londra. Este o minunăţie să fiii angajat la stat
şi să poţi să faci astfel de deplasări chiar pe banii statului, mi se pare… cum să vă spun…
o nesimţire totală, că nu am cuvântul mai… caut un cuvânt mai blând, dar nu găsesc unul
mai blând decât asta. Deci, nesimţire!
Sel. 3 (rep. 17.36 – 18.30, sel. 22-21)
Rareş Bogdan: Vă place să mergeţi pe banii… a, să fii membru în consiliul de
administraţie, dacă eşti ginerele cui trebuie. Veţi afla ginerele cui trebuie să fii, ca să fii
membru în consiliul de administraţie la TAROM. Ca să aflaţi alte chestiuni legate, de
exemplu, de modul cum se fac contractele de catering la TAROM. Foarte interesant şi
cine le face şi cine beneficiază de pe urma… aş vrea să plec, să mă odihnesc puţin, într-o
vacanţă, spune unul dintre cei care se ocupă de achiziţii la TAROM şi, imediat, compania
care furnizează cateringul oferă familiei distinsului sau distinsei doamne care face aceste
lucruri o vacanţă într-o ţară exotică, nu oriunde, nu poate să meargă la Saturn sau la
Jupiter, e obligată să meargă neapărat undeva de la Mauriţius mai departe. E, dar toate
astea le veţi afla…
Sel. 4 (rep. 22.17 – 24.05, sel. 22-21) După ce moderatorul a citit o scrisoare cu privire
la moartea unei tinere, care ar fi decedat din cauza sistemului de sănătate românesc,
acesta a concluzionat că toţi cei care au condus ţara din 1990, până în prezent, şi au avut
putere în această ţară, trebuie priviţi într-un fel anume… Nu trebuie să-i scuipaţi, nu
trebuie să-ia gresaţi verbal, nu trebuie să le faceţi nimic, decât să-i priviţi… (…) În rest, să
îi ascultaţi cum sistemul e de vină, cum ei sunt buni, dar ţara rea, cum poporul e ticălos,
dar ei sunt desăvârşiţi, deşi în ’90 purtau şosete albe flauşate, aveau sandale şi nu aveau
bani de ţigări. Cu toţii. De la Adrian Năstase, la Ion Iliescu, de la Liviu Dragnea, la Mihai
Tudose, de la Ludovic Orban, La Traian Băsescu…
Rep. 01.30 din Sel. 4 - Când s-a referit la Călin Popescu Tăriceanu, moderatorul s-a
exprimat astfel:
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Rareş Bogdan: Şi să nu uit, nesimţitul absolut, cel care pozează în lord, dar este o
scârbă umană, Călin Popescu Tăriceanu. Suficient!
Sel. 5 (rep. 26.02 – 27.25, sel. 22-21)
Rareş Bogdan: Ce ar trebui să păţească managerii TAROM, membrii consiliului de
administraţie, preşedinţii consiliului de administraţie de la TAROM, în momentul în care de
sus, de la Trieste – Bologna – Ancona – Pescara – Bari – Brindisi – Lecce, nu există nicio
cursă TAROM. Există, în schimb, în fiecare dintre aceste oraşe, cu excepţia Ancona, în
fiecare dintre aceste oraşe, cursă Wizz Air. Ce ar trebui să păţească managerii TAROM,
managerii acestei companii naţionale că, în toată Sicilia… nu există nicio cursă TAROM,
dar, în fiecare din aceste oraşe există o cursă Ryanair, Wizz Air sau Blu Air. Ce ar trebui
să păţească managerii TAROM că au scos cursa de Milano, de Torino, de Napoli şi de
Roma? Adică o ţară care adăposteşte un milion şi jumătate de români, abandonată de
compania naţională. Cineva credeţi că ar trebui să plătească pentru asta? Dacă aveţi vreo
părere?
Sel. 6 (rep. 30.08 – 37.50, sel. 22-21)
Oreste Teodorescu: M-am interesat şi eu să văd calitatea profesională, intelectuală a
celor care compun consiliul de administraţie a TAROM, adică a forului decident şi decisiv
decident cu privire la orice fel de acţiune a unei dintre companiile româneşti, din punctul
meu de vedere, de siguranţă naţională. Şi am observat două extreme: avem o doamnă în
vârstă de 62 de ani, care este preşedinta consiliului de administraţie, şi mă refer la
doamna Silvia Popeangă şi avem şi un tânăr de 23 de ani, la extrema cealaltă, pe care îl
cheamă Alexandru Marica şi are, poate singura sa calitate, că va fi viitorul ginere a
tovarăşului Bădălău.
Pe ecran, a rulat componenţa Consiliului de Administraţie a Companiei TAROM, sursa
TAROM.
Oreste Teodorescu: Acum, m-am interesat şi eu să văd ce competenţe are doamna
Silvia Popeangă, pentru că pe domnia sa o regăsim consilieră a ministrului Costescu,
ministru tehnocrat şi a ministrului Cuc, un dobitoc. Şi atunci, interesându-mă să văd ce
competenţe are domnia sa, credeţi-mă că nu am găsit niciuna, în schimb am găsit nişte
salarii absolut spectaculoase. Doamna aceasta, mămăiţa asta, Silvia Popeangă, născută
în 1955, a încasat în 2015, tot anul 2015, 13800 de euro lunar. Dânsa s-a şi pensionat.
Pensionându-se, ce să vedeţi, a mai primit 36 de milioane de lei. Dacă adunăm 13800 şi
cu 3600 de euro pe lună, ajungem la o sumă încasată lunar de 14600 de euro. Dânsa
este şi consiliera domnului Cuc şi o să vedem că toţi membri care articulează acest infam
consiliu de administraţie care a prăbuşit una dintre cele mai renumite şi, probabil, cu
potenţialul celei mai profitabile companii româneşti, TAROM. Şi o să înţelegeţi imediat,
când o să vă povestesc despre domniile lor, de ce s-a întâmplat asta.
Oreste Teodorescu: Avem un domn, Dan Aurel Machita, eu cred că ar fi trebuit să îl
cheme machitul, la cât de ameţit este. Dânsul este inginer constructor. Ce legătură are
competenţa unui inginer constructor şa TAROM? Dar nu este cel mai interesant caz. Îl
avem şi pe domnul Pălmuş, nu? Despre care am vorbit data trecută… Pelmuş, iertaţi-mă!
Eu îi spun Pălmuş şi credeţi-mă că ştiu de ce. Dânsul o freacă de melineanu, iertaţi-mă că
folosesc acest termen! Acest Pălmuş este miliţian la ordinea publică, domne. Ce să caute
un miliţian la ordina publică în consiliul de administraţie a unei companii care operează
zboruri internaţionale şi naţionale. Mai avem o doamnă, şi aici îmi pare rău, pentru că vine
dintre noi, Adriana Ionescu, jurnalist, foarte bună prietenă cu Gabriela Vânceanu Firea. Şi
ea, ce să vedeţi, tot consilieră personală a acestui ministru Cuc. Mai avem o doamnă
Georgeta Velicu care, ce să vedeţi, ştiţi cu ce se ocupa doamna Velicu înainte să se intre
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în consiliul de administraţie la TAROM? Era vânzătoare de cartele telefonice, prepay. Ai
avem şi pe acest domn Marica, care abia a terminat facultatea…
Rareş Bogdan: 23 de ani, membru în cons…
Oreste Teodorescu: … şi care are 23 de ani. Vă daţi seama cam ce nivel intelectual şi
de pătrundere a problematicilor şi a meandrelor acestei companii, are u viitor ginerică la
23 de ani.
Rareş Bogdan: Eu am înţeles că e ginere, să fie sănătos, să se iubească, să facă copii
frumoşi, o familie frumoasă! Dar de ce să facă parte din consiliul de administraţie la
TAROM?
Oreste Teodorescu: Ştii ce îi uneşte pe toţi cei… că vorbeam de Popeangă,
Voicu,Ionescu, Machita, Pălmuş acesta, Pelmuş, desigur, şi Velicu? Toţi aglutinează în
jurul lui Răzvan Cuc. Dar Răzvan Cuc, ce să vedeţi, domne? Că, aicea, eu aş pune toată
chestiunea de la TAROM sub un titlu generos: Bădălău face ce pofteşte cucul domniei
sale. Adică, îl doare pur şi simplu în cuc de tot ceea ce se întâmplă cu această companie.
Domnul Răzvan Cuc este un cărător de valiză, acest grăsuţ care… mă rog, iertaţi-mă, nam nimica cu oamenii care sunt supraponderali, dar este un grăsuţ incompetent. Mie îmi
plac grăsuţii competenţi, de exemplu. Şi admir pe toţi cei care, indiferent că sunt slabi sau
graşi, sunt consistenţi din punct de vedere profesional. Dar acest ipochimen care nu leagă
corect două fraze în limba română, eu l-am urmărit şi a încercat să identific o formulare
mai lungă de două fraze care să fie corectă din punct de vedere gramatical şi credeţi-mă
că nu am găsit. Acest domn este un slav, este un lache, un lacheu, adică, al domnului
Bădălău. Ce competenţe are domnul Bădălău de la Giurgiu? Păi altele, în afară de a face
combinaţii financiare şi economice pe banii statului român şi pe banii contribuabilului,
credeţi-mă că nu are, la fel cum nici domnul Stănescu de la Olt n-are nicio competenţă.
Cât despre domnul Dragnea ce să spun? Astăzi, am fost martorul unei declaraţii a
domnului Dragnea, care pe mine m-a amuzat. Dânsul, aşa ironic, cum îi şade bine oricărui
infractor, da, în faţa justiţiei a spus că el nu ştie dacă procurorii DNA au percheziţionat şi
porcii de la Teldrum. Păi domni sa ştie că nu au fost percheziţionaţi porcii de la Teldrum,
pentru că pe domnia sa nu l-a percheziţionat încă nimeni. Şi, atuncea vedem că aceşti
miştocari, aceşti umorişti de duzină… toată această adunătură, prin incompetenţă, prin
rea-voinţă, prin rea-credinţă, dar prin nişte abilităţi extraordinare de a escroca banul
public, domne, au pus în cap, rând pe rând, nişte companii româneşti de stat care încă în
2016 mai făceau profit. Acum, domniile lor nu se vor opri aici. Dacă DNA, dacă instituţiile
de forţă ale statului român, dacă oamenii nu vor ieşi în stradă, nu ştiu ce să vă mai zic…
dacă PSD-ul nu se trezeşte în ultima clipă, dacă domnul Tudose cedează această luptă
pe care şi-a asumat-o la modul central, atunci acest triunghi de forţă Dragnea-BădălăuStănescu, acoliţii domniilor lor, vor cea mai monstruoasă operaţiune de falimentare a
statului român, Fondul Suveran de Investiţii. Compania TAROM trebuie să intre în Fondul
Suveran de Investiţii, a spus- cuculeţ ăsta… (…) În momentul în care acest companii
profitabile vor intra în Fondul Suveran de Investiţii, vor prolifera nişte afaceri extraordinare,
cu licitaţii, caiete de sarcini, programe de fezabilitate, achiziţionare de nave, de vapoare…
(…) O să vedem că nu întâmplător falimentarea companiei TAROM de către nişte
incompetenţi şi e către nişte trădători de neam şi ţară, care sabotează economia
naţională, o subminează şi măcar pentru asta ar trebui să păţească măcar ce a păţit
Nicolae Ceauşescu la Târgovişte. Mi se pare normal să se întâmple aşa. O să vedem că
ţinta majoră şi prejudiciul major pe care o să-l constatăm mai târziu, este aeroportul
Otopeni.
Rareş Bogdan: Unde au pus un alt consilier tânăr imberb, consilier al domnului Cuc…
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(rep. 46.00, sel. 22-21) Pe ecran, s-au prezentat pierderile TAROM de-a lungul anilor
2009 – 2016, dar şi situaţia din prezent (nu este indicată sursa datelor prezentate).
(rep. 52.20 – 52.55, sel. 22-21) Rareş Bogdan: Sunt oameni în consiliu de
administraţie, am aflat numele, care au militat, de când au intrat în consiliul de
administraţie… domne, vrem să vindem compania. Unde? Saudit şi chinezi. Domne, aţi
înnebunit! Nu vreţi să salvaţi? Nu, domne, o vindem! Făceau oferte peste oferte. Domne,
cel mai bun lucru, o vindem, încasăm o sumă mare. Domne, nu poţi să vin şi să vând
Sarmizegetusa, nu pot să vin şi să vând Cetatea Sucevei, nu pot să vin şi să vând
Catedrala Sf. Mihai din Cluj sau să vând Piaţa Mică din Sibiu, că nu suntem nebuni la cap!
Trădători! Le dăm numele!
În continuare, discuţiile au fost centrate pe seama evoluţiei companiei TAROM din
ultimii ani, în termeni generali.
La un moment dat al discuţiei, au fost făcute următoarele afirmaţii cu privire la petent
sau care pot avea legătură cu acesta:
#Sel. 7 (rep. 29.50 – 35.22, sel. 22-22)
Oreste Teodorescu: Atenţie! Eu cred că mai degrabă şi aicea vorbim de nişte
operaţiuni oculte. Este vorba despre căpuşare, pentru că, din câte am înţeles şi eu,
cheltuieli foarte mari se întâmplă în operaţiuni de heandling, de operaţiuni la sol şi de
catering. Vorbim de căpuşare, vorbim de clubul cocoşaţilor şi vorbim de reţeta glorie.
Există un domn despre care colegii mei din platou, jurnalişti de investigaţii, atât Alex
Căutiş, cât şi Stelian Negrea au scris foarte bine despre domnia sa. Eu vreau să fac doar
un preambul, ca să-i dau, să-i pasez mingea lui Stelian şi dânsul să o aprofundeze mai
bine. Este vorba de un fost ofiţer de informaţii comunist în DIE…
Rareş Bogdan: Suspiciune rezonabilă doar, doar suspiciune rezonabilă!
Oreste Teodorescu: … Dorin Ivaşcu. Nu, s-a câştigat un proces împotriva…
Rareş Bogdan: Am câştigat şi eu, dar e doar suspiciune rezonabilă! Nu avem
siguranţa.
Oreste Teodorescu: Domnia sa… nu, eu am să vă spun că este un pod peste timp şi
pentru că domnul Dorin Ivaşcu care sigur a lucrat în DIE şi făcea operaţiuni oculte pentru
Guvernul Ceauşescu, pe liniile aeriene. Domnia sa este patronul RAS Tuzla, da? Dânsul
face servicii de heandling şi de operaţiuni la sol pe aeroportul Otopeni. Şi domnia sa are o
altă protecţie. Şi aicea, noi trebuie să vorbim de destructurarea liniilor sau a triunghiurilor
de forţă. Mai există un domn care a fost pensionat recent din SRI şi care se ocupa de
securitatea aeroportuară, domnul Florin Ciobanu care, din câte am înţeles, este implicat în
tot ceea ce înseamnă operaţiuni economice la TAROM şi la Blu Air şi, vedeţi
dumneavoastră, atâta timp cât instituţiile de forţă ale unui stat nu-şi încep o autocurăţire a
uscăturilor şi nu dislocă nişte căpuşe care au prejudiciat statul român cu sute de milioane
de euro, noi n-o să putem vorbi de însănătoşire economică în România. Spunea
Alexandru Căutiş că românii de succes nu sunt luaţi ca exemplu, dar noi asistăm în
România şi la un alt proces în care firme româneşti de succes, cu capital românesc 100%,
sunt puse pe butuci, deşi ele aduc plus valoare şi profit economiei naţionale, sunt preluate
prin jaf şi prin operaţiuni de tip cosa nostra, de către nişte politicieni care au protecţie sau
care au avut protecţie, ca să fim mai precişi, în anumite structurii de forţă al statului
român. Şi atunci, dacă corpul de control al primului ministru va opera cu curaj şi va
pătrunde adânc în inima unor malversaţiuni economice care se întâmplă la compania
TAROM şi nu numai, o să vedem că prin destructurarea acestor linii sau triunghiuri de
forţă, compania îşi va reveni, va cheltui mult mai puţini bani decât o face acum pe pierdere
şi se poate rentabiliza, pentru că noi tot vorbim despre anamneză, vorbim despre
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diagnostic ca nişte autopsieri. Hai să începem să vorbim şi ca nişte medici, pentru că
această companiei încă n-a murit. Eu sunt de acord aicea cu domnul profesor Coşa,
această companiei nu va putea fi privatizată, credeţi-mă. Portul Constanţa, aeroportul
Otopeni, compania TAROM nu pot fi privatizate, pentru că ele sunt de siguranţă naţională.
Un stat român care se află într-o mare foarte agitată de vecini ostili şi care trebuie să
asigure atât partenerilor NATO cât şi partenerilor americani nişte rute de zbor sigure şi
nişte vehicule cu care să se zboare în siguranţă, când este cazul, nu-şi poate permite
privatizarea chiar a orice. Am privatizat Romtelecom, o greşeală, am privatizat resurse,
am privatizat petrol şi gaze… Haideţi, fraţilor, să ne oprim! Pentru că orice stat din lumea
asta poate fi şi profitabil. Există companii de stat în toată lumea care sunt la fel de
profitabile ca şi companiile private. Demenţa asta cu privatizarea, iertaţi-mă, dar ascunde
interese oculte şi noi nici măcar nu am privatizat, noi am predat economia naţională altor
state. (…) Noi vedem că în Israel, dacă ai fost director de mossad şi ai călcat pe bec, te
duci la puşcărie, dacă ai fost la Shin Bet şi ai călcat pe bec, te duci la puşcărie… Hăi să
preluăm şi noi acest model de la aertenerii noştri, de la bunii noştri prieteni din Israel şi să
nu mai avem emoţii. Ce dacă domul acesta Florin Ciobanu a fost la SRI şi se ocupa de
siguranţa aeroportuară? Dacă a călcat pe bec, la puşcărie!
Rep. 04.45 din Sel. 7 - Oreste Teodorescu: Domnul Dorin Ivaşcu a călcat pe bec? La
puşcărie! Ce dacă ai fost tu nu ştiu ce spion comunist. Haide să ne vindecăm odată de
emoţiile aste, domne, că e de la servicii, că e de la cutare, că ştii cine îl protejează. Cum
spunea domnul Bucura aseară că a fosta ameninţat că dacă deschide frigiderul şi mai
vorbeşte mult despre CFR, dacă deschide frigiderul, dă trenul peste el. Haide, domne, să
încetăm cu treaba asta. Suntem în UE, suntem membri NATO, suntem parteneri cu SUA!
Hai să începem, fraţilor, să facem curăţenie! Păi, ce facem? Acum, stăm şi ne tot timorăm
aşa, că vedem nişte boşorogi… iertaţi-mă, că nu mă refer la vârstă, boşorogi… nişte
dinozauri, da, care timp de 27 de ani au sustras din banul public, având şi uniformă
militară, jurând şi pe steagul României credinţă Patriei. Ruşine! Trădare naţională! La
Târgovişte!
Rareş Bogdan: Vă rog, domnul! (către domnul Nicolae Demetriade)
Sel. 8 (rep. 37.30 – 38.40, sel. 22-22)
Nicolae Demetriade: Eu vă dau un exemplu mult mai clar! O doamnă a stat doi ani şi
jumătate şi a făcut 200 de milioane pierdere şi când a plecat…
Oreste Teodorescu: O doamnă care are poşete de 7000 – 8000 de euro.
Nicolae Demetriade: Nu ştiu câţi, că nu mă pricep la poşete. Dar, când a plecat de
acolo, ce credeţi că s-a întâmplat? Consiliul de administraţie şi AGA, reunit în şedinţă
comună, o eliberează de sarcini, după ce a făcut 200 de milioane de dolari pierderi…
Rareş Bogdan: Adică îi dă hârtia de bună purtare.
Oreste Teodorescu: Şi în plus, această doamnă a fost în mandatul prezidenţial al
domnului Traian Băsescu şi o foarte bună prietenă a doamnei Elena Udrea, pentru că tu ai
perfectă dreptate când spui că doi oameni trebuie spânzuraţi de limbă, în moment ce se
sărută în aceeaşi celulă sau la duşuri. Domnul Adrian Năstase şi domnul Traian Băsescu.
În mandatele acestea s-au distrus marile companii româneşti, nu?
Nicolae Demetriade: Eu ştiţi ce cred că trebuie făcut? Fiindcă discuţiile acestea la
televizor doar provoacă…
Rareş Bogdan: Păi, trebuie să provoace ca să creeze presiune…
Nicolae Demetriade: … în mediul politic…
Rareş Bogdan: …că cineva se uită la ei, cineva se uită la ei, că nu poate să facă chiar
orice.
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Nicolae Demetriade: Ar trebui făcută o analiză serioasă, dar nu doar cu cei din
companie sau cu cei care se duc în control pentru două zile…
Sel. 9 (rep. 40.01 – 42.45, sel. 22-22)
Rareş Bogdan: Dacă dumneavoastră mergeţi mâine la TAROM, şi îmi spuneţi că cu
Contractul Colectiv de Muncă şi cele 9 sindicate mişcaţi TAROM-ul, şi cu presiunile
politice ale lui Bădălău, Dragnea, Cuc, dracu să-i ia pe toţi, nu veţi reuşi!
Nicolae Demetriade: Contractul Colectiv de Muncă…
Rareş Bogdan: Pleacă ăştia, vine Ludovic… ăialalţi, că nu-s mai buni.
Nicolae Demetriade: Nu e sustenabil pentru actuala situaţie în care se află TAROM
sub nicio formă, pentru că dau nişte drepturi care depăşesc posibilităţile de finanţare a
companiei. Deci, o analiză, dar nu aici, la televizor, o analiză la minister.
Rareş Bogdan: Păi, nu. Noi tragem semnale, că dacă nu facem noi, ăştia la fel fac sub
masă. Domnul Negrea!
Stelian Negrea: Eu cred că românii au transmis un semnal simplu şi banal, românii de
dreapta. Bă, nu mai vor să fie furaţi, iar cazul TAROM e un caz clasic, un caz clasic de
căpuşare din exterior de către politicieni, şi am vorbit de nenumărate personaje care au
fost puse acolo. De la doamna aia Brutaru, spunea domnul Demetriade, o puştoaică de 29
de ani. 29 de ani, Rareş Bogdan! Nu are nici experienţa uneia ieşite de pe băncile
facultăţii şi a fost pusă…
Rareş Bogdan: E, ştii tu ce experienţă are la 29 de ani. Nu fi rău!
Stelian Negrea: … acolo şi a produs 200 de milioane de dolari pierderi…
Rareş Bogdan: Poate are alte experienţe.
Stelian Negrea: Şi a fost lăsată, a doua zi, să plece de acolo, după ce şi-a încheiat
mandatul da? Şi nu i se întâmplă nimic. Mai avem pe cumnata domnului Adrian Năstase
care, la fel, a stat vreo opt ani de zile acolo, pe o poziţie de adjunct şi, la fel, a contribuit şi
domnia sa la acest cadru general extrem de defavorabil. Şi, după aceea, avem atacul din
interior. Sindicatele au acoperit, la nesfârşit, pe lângă faptul că ele însăşi şi-au dat
nenumărate privilegii şi CCM, gen TVR, unde eu îmi trec un salariu, să spunem generic,
de patru ori mai mare decât aş fi meritat şi, după aia, l-am semnat frumos, l-am făcut
CCM, l-a pus sub nas ministrului, aia l-a semnat şi cu asta basta. Cine plăteşte? Nu
contează, compania înregistrează pierderi şi asta e! Şi, după aceea, aceleaşi sindicate au
închis ochii, la nesfârşit, la căpuşăraia acestei companii de stat. Pentru că avem de la
contracte de mentenanţă, până la multe, multe contracte care au fost externalizate către
băieţi deştepţi, care au într-un fel sau altul, legături cu lumea aviaţiei. Şi de unde-s
pierderile? De aici! Cine le suportă? Noi, în continuare. (…)
Sel. 10 (rep. 59.30, sel. 22-22 – rep. 00.05, sel. 22-23)
Rareş Bogdan: Vorbim despre situaţia înfiorătoare a companiei, cine a greşit, de ce s-a
ajuns aici, cum s-a ajuns să fie firme agreate… Avem o mulţime de informaţii legate de
catering, o mulţime de informaţii despre achiziţiile de avioane, despre modul în care se fac
reparaţiile, despre… Aţi aflat cum s-au cumpărat avioane în secolul 21, în anul de graţie
2017 care nu au business class, care nu sunt rabatabile… nu au încălzire pentru mâncare
şi multe-multe altele.
Sel. 11 (rep. 05.42 – 10.00, sel. 22-23)
Alexandru Căutiş: Dacă-mi permiteţi şi întrebarea suplimentară de care spuneam la
început… Aţi observat un beneficiu pe care l-a primit cineva din compania TAROM în
urma acestei mişcări dubioase, evident în dezavantajul TAROM-ului, adică cunosc nişte
zvonuri, dar aş vrea să văd dacă dumneavoastră aţi avut nişte semne de întrebare?
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Nicolae Demetriade: Adică nu, nu mă puneţi la teste… Spuneţi-mi ce zvon cunoaşteţi,
că eu vă confirm dacă e aşa sau nu.
Alexandru Căutiş: Doamna Brutaru a fost implicată în pierderea acestui slot?
Nicolae Demetriade: Păi dânsa era director general la momentul respectiv.
Alexandru Căutiş: Deci ea a fost implicată.
Nicolae Demetriade: Dacă era director general.
Alexandru Căutiş: Doamna Brutaru a fost cumva, după ce şi-a terminat mandatul la
TAROM, angajată la Sky Team?
Nicolae Demetriade: Am văzut două organigrame în care figura şi dânsa undeva pe un
post jos de tot, da era trecută pe organigrama Sky Team.
Alexandru Căutiş: Ar fi o… cum să spun?, o… cum este în lege?, o suspiciune
rezonabilă…
Oreste Teodorescu: Da, evident.
Alexandru Căutiş: … această postură? Adică, pe de-o parte, pierzi un slot istoric, cum
bine l-aţi denumit dumneavoastră…
Oreste Teodorescu: Şi apoi (neinteligibil) o funcţie în altă parte (neinteligibil)
Invitaţii au vorbit în acelaşi timp.
Alexandru Căutiş: Adică, iată!, apropo de DNA şi de alte instituţii din ţara asta… şi de
alte instituţii din ţara asta…
Rareş Bogdan: Astăzi informaţiile sunt că astăzi tocmai s-a pornit ceva… un tăvălug.
Oreste Teodorescu: Da, da pe doamna asta Brutaru n-o ia nimeni la întrebări, domne?
Nicolae Demetriade: Ascultaţi-mă ca să vedeţi unele şi mai exacte, adică unu… nu vă
dau prea multe că, oricum, vă deranjez…
Rareş Bogdan: Vă rog, vă rog, vă rog…
Nicolae Demetriade: Deci am înfiinţat la TAROM un centru de pregătire a personalului
navigant şi tehnic şi ajunsesem să se pregătească chiar şi din operaţional tot acolo. În
clădirea nouă… deci asta era în clădirea în care era departamentul, asta era în 2001. A
funcţionat acest centru până în 2002 extraordinar de bine, cu instructori de la TAROM,
puteau să vină din străinătate să se pregătească la noi că erau alte condiţii mult mai
ieftine şi instructori foarte buni… Ce credeţi dumneavoastră că se întâmplă, cred că prin
2008 sau 2009 când era tot acea conducere minunată şi cred că atunci era doamna
Boagiu, nu cred că greşesc…
Oreste Teodorescu: Altă doamnă (neinteligibil)
Nicolae Demetriade: …aşa, se înfiinţează la nivelul ministerului un centru de pregătire
a personalului în care participă toate companiile de aviaţie cu capital… s-a format un
capital de 3 milioane de euro în care TAROM-ul acceptă ca să renunţe la centrul lui care-l
avea şi să dea vreo 300.000 partea lui la asta… Deci 3 milioane de euro care au fost
cheltuiţi nu se ştie de cine şi cum. Da? Deci v-am dat câteva exemple… ce s-a putut
întâmpla că noi vorbim de chestii sofisticate… Nu, sunt lucruri foarte exacte, foarte clare
care ar trebui să dispară, să le analizăm atât de serios încât să vină directori care să nu
mai accepte când eu am un centru de pregătire… Păi eu sunt nebun ca să…
Oreste Teodorescu: (neinteligibil) să încasezi bani…
Nicolae Demetriade: În loc eu să-l dezvolt p-ăla şi să fac din el un centru de excelenţă,
îmi creez un altul la nivelul ministerului şi particip şi cu 300.000 şi renunţ la al meu… Deci
sunt lucruri…
Mircea Coşea: Eu cred că astea sunt nişte furtişaguri ordinare… furtişaguri… adică să
vinzi o rută ca să obţii un post undeva, să faci maşinaţia asta cu banii de la minister…
Nimeni nu s-a sesizat, nimeni n-a…
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Rareş Bogdan: Păi dacă nu te întreabă nimeni, domn' ministru. Dumneavoastră aţi
fost ministru, nu v-a trecut prin cap să faceţi aşa ceva.
Mircea Coşea: Ooo, la data aia…
Nicolae Demetriade: Domnilor, eu, îmi cer scuze că vă întrerupt, dar eu am sesizat
toate aceste probleme cât am fost în 2013, le-am trimis la ministru, la secretarul de stat, la
primul-ministru, deci la toată lumea, am informat toate problemele fiindcă nu poţi când
ajungi într-o companie aeriană ori te faci de râs, aşa, şi te compromiţi, ori cel puţin te lupţi
pentru nişte lucruri chiar dacă te dă afară, că aşa mi s-a întâmplat.
Sel. 12 (rep. 10.00 - 10.48, sel. 22-23)
Alexandru Căutiş: Pe lângă informările pe care le-aţi făcut dumneavoastră, mă
gândesc că ar trebui să fie şi alte instituţii care să fi făcut informări pentru că aviaţia, aşa
cum am văzut, este un domeniu în care mai apar terorişti, e o atenţie deosebită acordată
domeniului aviaţiei şi nu văd cum cu atâţia ofiţeri de informaţii în zona aeroportului…
Oreste Teodorescu: Da să răspundă domnul general Ciobanu, domne, la chestia asta.
Alexandru Căutiş: … nu au apărut informaţii foarte pertinente şi foarte documentate…
Rareş Bogdan: Cineva a avut interesul să facă zob TAROM şi să ridice Blue Air, Wizz
Air, Ryanair…
Alexandru Căutiş: Nu numai TAROM, Rareş… Rareş, nu numai TAROM… Şi CIASul… CIAS-ul este societatea care se ocupă de investigat şi de anchetat incidentele
aviatice. Şi acolo sunt mari probleme şi este… o nenorocire…
Mirică Dumitrescu: Aia s-a privatizat măcar, aia… adică…
Alexandru Căutiş: Este o nebunie.
Sel. 13 (rep. 10.48 – 12.23, sel. 22-23)
Mirică Dumitrescu: Apropo de centru… Păi cine era directorul centrului? Doamna
Popeangă.
Oreste Teodorescu: Aceeaşi doamnă Popeangă…
Alexandru Căutiş: La Autoritatea Aeronautică Civilă…
Oreste Teodorescu: Dumneavoastră sunteţi specialist în ale… Cum poate o doamnă,
doamna Popeangă… Mă rog, nu ştiu, poate că e… să încaseze 15.000 de euro lunar, pe
ce competenţe atâta timp cât în tot timpul mandatului domniei-sale compania a mers în
pierdere?
Mirică Dumitrescu: Nu, cred că e eronat, 15.000 de euro n-are cum să încaseze... de la
TAROM şi aeroporturi…
Oreste Teodorescu: Staţi o secundă, domne, că vă spun exact…
Mirică Dumitrescu: Am fost membru în Consiliul de Administraţi la aeroport şi am avut
25 de milioane, 2.500 de lei pe lună.
Oreste Teodorescu: Iertaţi-mă că vă spun aşa… În 2015 a ieşit cu o pensie de 3.600
de euro pe lună, iar cât a fost consiliera domnului Costescu a încasat 13.800 de euro pe
lună. 13.800 de euro pe lună plus pensia de 3.600 de euro pe lună sunt 14.600 de euro
pe lună. Mai era şi Neaga la TAROM de unde mai lua 1.000 de euro pe lună, deci avem
15.600 de euro pe lună. Doamna aceasta de 15.600 de euro pe lună a făcut vreodată
ceva competent sau doar a încasat banii ca să nu facă nimic? Că aş vrea şi eu să am
banii ăştia pe lună, iertaţi-mă… Cum aş putea să fac? Că nu e tinerică. Hai, că pe doamna
aia… cum o cheamă?... Cum o cheamă, mă, p-aia de vorbirăm de ea până acum, cu
(neinteligibil)?
Bărbat din off: Brutaru?

11

Oreste Teodorescu: Doamna Brutaru… Domne, înţeleg, frumuşică, tinerică, talentată
mai de la brâu în jos, dar doamna asta de 55 de ani, ce talente are, domne, că a stat doar
în companii falimentare?
Alexandru Căutiş: Tatăl doamnei Brutaru a fost cumva pilot la TAROM?
Mirică Dumitrescu: Da…
Nicolae Demetriade: A fost şi director general…
Mirică Dumitrescu: Şi director a fost.
Alexandru Căutiş: A fost directorul general la TAROM?
Mirică Dumitrescu: Da.
Alexandru Căutiş: Şi apoi a venit fiica? Stai puţin, Oreste, tu înţelegi mecanismul?
Oreste Teodorescu: Cum să nu înţeleg? Evident că înţeleg.
Nicolae Demetriade: Nu, da… săracu a murit, tatăl ei…
Sel. 14 (rep. 17.29 – 18.52, sel. 22-23)
Oreste Teodorescu: Domnul Dragnea, domne, nu mai putea până nu l-a dat jos pe
Sorin Grindeanu că nu respectă programul de guvernare şi că e incompetent, că până la
urmă aşa am dedus cu toţii că toţi erau foarte competenţi în Guvern, mai puţin Sorin
Grindeanu. Domne, da pe acest cuculeţ, cucu ăsta, Răzvan Cuc, care pe lângă faptul că
este incompetent, domne mai este implicat şi în tot felul de operaţiuni care ţin de crima
organizată. Cu domnul Chiper de la CFR care a dus şi ruinează o companie care este
profitabilă, cu domnul Davidoiu de la TAROM care a nenorocit în 6 luni… 104 milioane
pierderi, domne, ăsta, Răzvan Cuc e competent? Da de ce nu văd şi eu pe Olguţa
Vasilescu, pe toţi ăştia din ciuma roşie…
Rareş Bogdan: Deci, Gabriela Firea…
Oreste Teodorescu: Pe Gabriela Firea, ciuma roşie asta, care râdeau de nu mai
puteau de bucurie că l-au dărâmat pe Grindeanu care era tot al lor, nu am văzut pe unul
care să zică: Domnul Dragnea, domnul Daddy, flauşatule Daddy, ursuleţule Daddy, ce
facem domne cu Cuc ăsta că ne face de râs în toată lumea, domne? Nu se poate aşa
ceva, gândiţi-vă… Domne, râd companii… râd ciorile care zboară pe lângă avioanele
TAROM, râd de noi, pe cuvânt de onoare. Nu se poate aşa ceva. Nu se mai sesizează
nimeni în partidul ăsta? Ăsta respectă programul de guvernare, Cuc? Aşa era în
programul de guvernare? Să piardă compania TAROM 104 milioane de lei în 6 luni? Eu
vreau să ştiu că poate era în programul de guvernare şi nu ne-a spus nouă domnul
Dragnea când venea şi ne aburea pe noi, aicea, prin emisiune de era la tablă… Domne,
domnul Dragnea a fost la tablă la noi în emisiune mai mult de câte ori a fost la şcoală,
domne, în viaţa lui.
#Sel. 15 (rep. 21.56 – 25.56, sel. 22-23)
Alexandru Căutiş: CIAS-ul este instituţia care investighează evenimentele aeronautice
şi nu numai atât. Domne, cum e posibil, vorba lui Oreste, de pe vremea PNL-ului încoace,
această instituţie să fie încontinuu, încontinuu, adusă într-un stadiu, de aproape nu mai
pot să-şi facă treaba.
Oreste Teodorescu: Dacă te uiţi pe statistică, cei mai mulţi bani s-au pierdut în cei 10
ani de-ai lui Traian Băsescu, cu guvernările.
Alexandru Căutiş: În momentul acesta, se face o licitaţie pentru un tronson de 100.000
de euro. Stau cu chirie într-o clădire a lui Dorin Ivaşcu ş.a.m.d. de ani de zile. Au şi vrut so cumpere la un moment dat, tot aşa, cu nişte manevre. Eu nu pot să înţeleg. Domne,
poate la TAROM n-au văzut, SRI-ul, 2 şi-un sfertul, cine o mai fi! Domne, dar la instituţia
care investighează orice incident, orice posibil incident, să nu fie interes, adică acolo
vorbim de o chestiune conexă activităţii antitero, da!? Pică un avion, trebuie să afli exact
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ce s-a întâmplat, cum, de ce? Bun! Dacă nici acolo interesul instituţiilor ăstora pe care
le-a numit nu a existat, eu ca jurnalist, cu Stelian, am tot scris de CIAS-ul ăsta, cred că am
trimis şi memorii la vreo câteva instituţii. Nu s-a întâmplat nimic. Acum, aceeaşi situaţie
este la CIAS! Apuseniul şi alte evenimente ar fi putut să primească, dacă se făceau nişte
anchete corecte, dacă n-ar fi fost forţaţi anumiţi oameni din CIAS să ducă într-o direcţie
sau alta, până la urmă s-au hotărât şi au făcut cum trebuie ancheta la Apuseni, dar au fost
presiuni foarte mari. Vorbim de lucruri mai grave decât falimentul Companiei Naţionale de
Aviaţie. Nici alea nu sunt investigate! Noi vorbim de posibile accidente şi…
Rareş Bogdan: Alea-s posibile! Astea sunt realităţi. Compania asta este la pierderi.
Alexandru Căutiş: Sunt pierderi de vieţi omeneşti!
Rareş Bogdan: 400 de milioane! Deocamdată n-au fost pierderi. Aicea sunt pierderile
reale!
Mirică Dumitrescu: Pierderile de vieţi omeneşti, acum, în condiţiile în care aeroportul…
Alexandru Căutiş: Lăsaţi, nu mai apăraţi situaţia de la CIAS că ştiu, e foarte…
Rareş Bogdan: Lasă-mă dracu cu CIAS-ul acesta, că deocamdată suntem aici. Păi da,
dar de ce să apărăm CIAS-ul că nu înţelegem ce-i cu CIAS-ul când noi avem pierderi la
TAROM!?
Alexandru Căutiş: O să-ţi dezvălui eu odată ce-i cu CIAS-ul!
Rareş Bogdan: Păi, ok, dar spune-ne şi nouă! Ce-i CIAS-ul acesta?
Alexandru Căutiş: Ţi-am spus! Este instituţia care investighează toate evenimentele de
aviaţie.
Rareş Bogdan: Da, dar TAROMUL a pierdut 750 de milioane, în 10 ani… Deocamdată
n-a murit nimeni! Poate să moară cineva!
Alexandru Căutiş: În România? Cum n-au murit în România? În incendii de aviaţie?
Cum să nu!? Foarte mulţi, cum!?
Rareş Bogdan: Păi din cauza cui?
Alexandru Căutiş: Eu spun de gravitatea fenomenului.
Rareş Bogdan: Pe mine mă interesează că au furat, mă! Şi că nenorocesc în
continuare compania!
Alexandru Căutiş: Şi acolo fură, şi acolo sunt interesaţi să fure…Asta spun. Este un
fenomen poate mult mai grav decât la TAROM
Rareş Bogdan: CIAS! Ce înseamnă CIAS?
Mai multe voci din studio: Centru de investigare a accidentelor de aviaţie!
Rareş Bogdan: Şi ce-au făcut ăştia?
Alexandru Căutiş: Păi nu ştiu, ce fac?
Oreste Teodorescu: Ce n-au făcut?!
Alexandru Căutiş: Ei fac, dar sunt tot timpul împiedicaţi. Bugetul lor este căpuşat. Sunt
într-o stare deplorabilă de ani de zile şi au fost memorii peste memorii.
Rareş Bogdan: Cine are interesul să-i ţină în situaţia asta?
Alexandru Căutiş: Cei care căpuşează şi TAROMUL!
Oreste Teodorescu: Care căpuşează şi Aeroportul Otopeni.
Alexandru Căutiş: Este o gaşcă de foşti securişti, foşti securişti! Nu vorbim de unii noi,
da!?
Rareş Bogdan: Nu se mai termină odată cu ăştia?
Oreste Teodorescu: De ăştia nu mai scăpăm. E pe sistemul: “Gogule, noi de ăştia nu
mai scăpăm”!
Rareş Bogdan: Vă rog, domnule Coşea!”
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În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării unor înregistrări din
ediţia emisiunii “Jocuri de putere”, difuzată în data de 22.08.2017, membrii Consiliului au
constatat că subiectul privind situaţia economică a Companiei Tarom a fost prezentată cu
încălcarea prevederilor legale referitoare la respectarea dreptului la imagine al persoanei.
Astfel, membrii Consiliului au constatat că, deşi pe parcursul discuţiilor fie invitaţii,
fie moderatorul emisiunii au adus acuzaţii privind fapte sau comportamente ilegale ori
imorale la adresa unor persoane, acuzaţiile respective nu au fost susţinute cu dovezi, aşa
cum impun prevederile art. 40 alin. (1) şi (4) din Codul audiovizualului.
Raportat la acest aspect, membrii Consiliului au apreciat că invocarea unor
concluzii personale sau investigaţii făcute de invitaţi, a unor date publice ori a situaţiei
economice declarate a Companiei Naţionale Tarom nu pot susţine sau dovedi acuzaţiile
repetate (furt, căpuşare, furtişaguri, jaf, operaţiuni de tip Cosa Nostra, operaţiuni care ţin
de crima organizată) formulate de invitaţii participanţi la dezbatere în cadrul emisiunii.
Potrivit dispoziţiilor legale, acuzaţiile formulate în cadrul unui program audiovizual
trebuie susţinute cu dovezi, iar moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm
interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare, pentru a permite publicului să evalueze
cât de justificate sunt acestea.
Or, din modul de desfăşurare al emisiunii se poate constata că moderatorul nu a
intervenit pentru a solicita probe în susţinerea acuzaţiilor aduse mai multor persoane pe
parcursul emisiunii, uneori întărind chiar afirmaţiile acuzatoare, invocând o eventuală
notorietate a acestora.
De asemenea, din modul de desfăşurare al 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.
Totodată, raportat la conţinutul şi modul de desfăşurare al emisiunii, membrii
Consiliului au constatat că au fost încălcate şi prevederile legale potrivit cărora moderatorii
au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios
sau să instige la violenţă.
Astfel, pentru a reţine încălcarea prevederilor art. 40 alin. (5) din Codul
audiovizualului, membrii Consiliului au avut în vedere atât limbajul utilizat în discurs de
către moderatorul emisiunii (ex: nesimţitul absolut, scârbă umană, Lasă-mă dracu cu
CIAS-ul acesta), cât şi cel al unora dintre invitaţi (dobitoc, mămăiţa, machitul, eu îi spun
Pălmuş şi credeţi-mă că ştiu de ce. Dânsul o freacă de melineanu, iertaţi-mă că folosesc
acest termen!, Că, aicea, eu aş pune toată chestiunea de la TAROM sub un titlu generos:
Bădălău face ce pofteşte cucul domniei sale. Adică, îl doare pur şi simplu în cuc de tot
ceea ce se întâmplă cu această companie. Domnul Răzvan Cuc este un cărător de valiză,
acest grăsuţ care… mă rog, iertaţi-mă, n-am nimica cu oamenii care sunt supraponderali,
dar este un grăsuţ incompetent. Mie îmi plac grăsuţii competenţi, de exemplu;),
Aşa cum rezultă din conţinutul emisiunii, moderatorul nu l-a întrerupt pe invitat, nu ia solicitat un discurs civilizat, argumentat pe critica ori analiza pe care acesta o dezvolta,
ci a permis folosirea unui limbaj jignitor, depreciativ la adresa unor persoane.
Având în vedere aceste aspecte, ţinând cont de criteriile legale de individualizare a
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au votat
propunerea de amendare a S.C. REALITATEA MEDIA S.A. cu suma de 10.000 lei,
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decizie adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Lege
audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu
modificările şi completările ulterioare,
Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea
DECIZIE:
Art. 1: Radiodifuzorul S.C. REALITATEA MEDIA S.A., titular al licenţei audiovizuale
nr. S-TV 30.8/27.03.2001, eliberată la data de 30.04.2013 şi al deciziei de autorizare nr.
447.2-2/25.10.2011, eliberată la 30.04.2013, pentru postul REALITATEA TV, se
sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru nerespectarea prevederilor art.
40 alin. (1), (4) şi (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 nr. 504/2002,
cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în
următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul
orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:
„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu amendă de 10.000 lei postul
de televiziune REALITATEA TV, deoarece ediţia din 22 august 2017 a emisiunii „Jocuri de
putere” a fost difuzată cu încălcarea dispoziţiilor art. 40 din Codul audiovizualului privind
respectarea dreptului la propria imagine al persoanei.
Astfel, în cadrul emisiunii, la adresa unor persoane au fost formulate acuzaţii privind fapte
ilegale sau imorale, acuzaţii ce nu au fost susţinute cu dovezi şi nu a fost solicitat sau prezentat
un punct de vedere aparţinând celor în cauză, iar moderatorul emisiunii a folosit şi a permis
invitaţilor folosirea unui limbaj injurios, fapte de natură să prejudicieze dreptul persoanei la propria
imagine.”
Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.
PREŞEDINTE,
LAURA GEORGESCU
Serviciul juridic şi reglementări,
Şef serviciu Dumitru Ciobanu

