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Decizia nr. 745 din 20.12.2022 

privind amendarea cu 10.000 de lei a S.C. GEOPOL INTERNATIONAL S.R.L. 
cu sediul în BUCUREȘTI, str. G-ral C-tin Budișteanu nr. 11 bis, 

et. 1, cam. 10, sector 1 
CUI 29580380 

 
- pentru postul REALITATEA PLUS 

București, Strada Frumoasa nr. 20, sector 1; 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 20 decembrie 2022, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul întocmite de Direcţia Monitorizare, în baza sesizării 
înregistrate sub nr. 11330/14.11.2022 cu privire la ediții ale emisiunii ”Culisele statului 
paralel” difuzate în zilele de 12, 27 și 31 octombrie 2022 de postul REALITATEA PLUS. 

Postul de televiziune REALITATEA PLUS aparţine S.C. GEOPOL INTERNATIONAL 
S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 303.4/17.01.2013 eliberată la 13.12.2022 şi decizia de 
autorizare nr. 1927.2-1/31.05.2022 eliberată la 13.12.2022). 

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea rapoartelor de monitorizare şi 
vizionarea unor secvențe din înregistrările emisiunilor, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul S.C. GEOPOL INTERNATIONAL S.R.L. a încălcat prevederile art. 3 alin. (2) 
din Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările și completările ulterioare, precum și 
pe cele ale art. 64 alin. (1) lit. a) și b) și alin. (3), și ale art. 67 din Decizia nr. 220/2011 
privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual, cu modificările și completările 
ulterioare (Codul audiovizualului).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Potrivit dispozițiilor invocate din Legea 504/2002:  
Art. 3 (2) Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure 

informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să 
favorizeze libera formare a opiniilor. 

Conform 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; 
   b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi 

prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă. 
   (3) În cazul în care informaţia provine din surse confidenţiale sau a căror credibilitate 

nu este suficient verificată, se va menţiona explicit acest fapt. 
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 REALITATEA PLUS a difuzat în zilele de 12, 27 și 31 
octombrie 2022, în direct, emisiunile Culisele statului paralel, moderate de Anca 
Alexandrescu, cu mențiunea EXCLUSIV.   
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Redăm spre exemplificare fragmente din raportul de monitorizare al emisiunilor ce au 
făcut obiectul sesizării, analizat în ședința publică a Consiliului din data de 20 decembrie 
2022:  

”(…) 
12.10.2022 

 
Culisele statului paralel, interval orar 17:59 – 19:50 
Invitați în platoul emisiunii: Dorin Iacob (invitat permanent), Vladimir Ionaș (sociolog), 

Florin Constantin Durgheu (avocat) 

(…) S1-rep. 11.11 – 20.13, sel. 12-18 
Anca Alexandrescu, după difuzarea, în direct, a conferinței de presă de la Cincu, jud. 

Brașov, susținută de președintele Klaus Iohannis, premierul Nicolae Ciucă și premierul olandez 
Mark Rutte: De ce, domnule președinte, de ce aveați o jenă înainte să răspundeți la întrebări? 
Jenați suntem noi, românii, care ne-am uitat la această conferință de presă. Nu vă simțiți jenați, 
dragi români? Ați văzut atitudinea celor doi oameni care conduc astăzi România? Să te 
căciulești în halul ăsta în fața premierului olandez? După ce ieri ai semnat un contract să le dai 
două nave... e adevărat, mărunțiș... 44 de milioane de euro... după ce ambasadorul Olandei la 
București a spus ieri la Europa Liberă și astăzi către toată presa că Olanda nu este încă decisă 
dacă va fi de acord cu aderarea României la Schengen? De ce să te căciulești în halul ăsta? 
De ce să te comporți atât de josnic? De ce să cobori atât de mult? Îmi este jenă de ceea ce am 
văzut, vă spun sincer. Dar, într-un fel, mă bucur. Cineva sus, acolo, mă iubește pentru că nu 
era prevăzută ca această declarație de presă să fie pe spațiul emisiunii noastre... mă bucur c-a 
fost așa. Pentru că v-am pregătit ceva special. Spune președintele Iohannis că îndeplinim toate 
criteriile și toate condițiile de 11 ani și că suntem perfecți. Domnule președinte Iohannis, o să vă 
arăt în seara aceasta un adevăr care o să vă doară rău, nu numai pe dumneavoastră, pe toți 
politicienii din România. Pentru că… ce să vezi?!... m-am uitat și eu să văd cum trăiește 
premierul olandez. Poate că n-o iubi România… habar n-am… da știu sigur că-și iubește 
poporul lui și firmele olandeze. Și mai știu un lucru… că premierul olandez dă singur cu mopul 
dacă-și varsă cafeaua, merge cu bicicleta la serviciu, stă într-o casă modestă… într-un 
apartament modest… și, mai mult de atâta, urăște tipul de politician corupt și risipitor. Vă sună 
cunoscut? Are vreo legătură cu imaginea politicianului român? Pentru că, după părerea mea, 
dincolo de interesele economice pe care Olanda le are în România și probabil și-n multe alte 
țări și… da!... sigur!... la Portul Constanța, există această problemă, această imagine a 
politicianului român, indiferent de partidul din care face parte. Hai, serios? Astăzi v-ați bătut în 
Parlament, v-ați căciulit, ați devenit penibili, cine-i mai merituos pentru legea fără penali în 
funcții… Praf în ochi… din punctul meu de vedere, o lege strâmbă pentru că ea este exact ca 
acea toleranță zero despre care ne-a spus Iohannis pentru plagiat. Domne, nu se aplică și la 
trecut, doar pentru viitor. 

Anca Alexandrescu: Am întrebat pe pagina de socializare a mai multor liberali astăzi care 
se împăunau cu această mare lege, ca și cei de la PSD… ca și cei de la USR… Domne, da de 
exemplu, pe domnul Hubert Thuma o să-l dați afară din partid? Că el este condamnat. Nu, păi 
n-o să-l dea pentru că cică e reabilitat că ăia reabilitați, chiar dacă au fost condamnați pentru 
fapte de corupție, înseamnă că-s mai puțin hoți. Păi asta-i lege? Păi asta-i dreptate? Păi așa 
vreți să intrăm în Schengen? Astea sunt criteriile? Nu, criteriile astea nu le-am îndeplinit, 
domnule președinte Iohannis. Și nu ne mai amăgiți și nu ne mai aruncați praf în ochi că, dacă 
se va întâmpla să intrăm, nu vom intra pentru că este meritul vostru și pentru că ați îndeplinit 
voi toate criteriile, ci pentru că ei au nevoie de noi să-și tranziteze mai ușor mărfurile din 
Ucraina către țările lor, ca să fie clar! Nu știu dacă se va întâmpla sau nu, dar în niciun caz n-
are nicio legătură cu meritele politicienilor români. În timp ce noi și voi, politicienilor, sunteți toți 
cu Schengen în gură, în Parlament ce întoarcem la celebrele protocoale din justiție, secrete, 
care din nou vor putea fi făcute… înțelegerile secrete cu serviciile. Ne întoarcem din nou la 
acoperiții din justiție care vor nenoroci viețile multor români în funcție de cum vor dispune 
anumite personaje din țara asta. Asta este realitatea cu care ne confruntăm. Lucrurile astea se 
întâmplă în țară. Domnule Grindeanu, v-ați lăudat că ați fost pe șantiere și ce bine merg și 
extraordinar și ne trimiteți o grămadă de fotografii și de filmări, da ia puneți mâna și citiți toate 
revendicările constructorilor. Începeți cu podul de la Brăila. 68 de revendicări din 2018 până 
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acum. Poate așa veți găsi și veți veni în fața românilor să explicați împreună cu domnul Pistol 
de la CNAIR cum de s-a ajuns de la costurile de 500 de milioane la un miliard, cum de s-a 
ajuns la sute de zile de întârziere pe acest proiect pentru că nu e vorba doar de constructorul 
care nu-și face treaba cum trebuie, e vorba și de funcționarii statului și de oamenii pe care voi îi 
puneți în funcții… amante, prieteni, rude… care nu-și fac treaba și care n-au nicio legătură cu 
domeniul… și nu sunt profesioniști. Și din cauza asta noi plătim zeci, sute de milioane în plus. 
Credeți că dacă voi veniți și vă lăudați, noi vă mai credem? Nu vă mai crede nimeni, credeți-mă! 
Văd că foarte puțini au curaj să vorbească despre o declarație pe care văd că toți o trec cu 
vederea. Din Parlamentul European. A fost interpelat unul din directorii de la Pfizer. Da, eu m-
am vaccinat cu trei doze. Mi-am asumat public, cum mi-am asumat public că n-o să-mi 
vaccinez copiii. Și... da!... după toate aceste luni în care am aflat lucruri noi, regret că m-am 
vaccinat. Da, am avut efecte adverse! Vă aduceți aminte când ne spuneau toți politicienii… 
domne, nu mai aveți voie să intrați la mall, nu mai aveți voie… a obligat angajatorii noștri să nu 
ne mai primească la serviciu dacă nu suntem vaccinați că… vezi, Doamne!... zădărnicim 
combaterea răspândirii bolii. Da știți ce-a spus directorul de la Pfizer în Parlamentul European? 
Când a întrebat-o un parlamentar belgian… Ați făcut teste dacă acest vaccin, înainte să-l puneți 
pe piață, previne răspândirea bolii? Și a zis răzând… Hai, domne, ce teste? Care teste? Am 
salvat 4 milioane de vieți. Atâta contează. N-au făcut niciun test. Nu! Nu s-a întâmplat lucrul 
ăsta. Dar astăzi nu mai vorbim despre asta. Apropo, ce faceți cu vaccinurile? Ați mai mișcat 
ceva sau tot miliardele le plătim în continuare… zecile de milioane de euro… distrugem 
vaccinurile și plătim în continuare pentru ele. Ne aruncă praf în ochi cu decizii pe care le iau de 
la Guvern, dar… ce să vezi?!... întârzie cu ordonanța de reglementare și iarăși  să vă vină 
facturile pe 3 – 4 – 5 luni de zile, zeci de milioane de lei, până când nu primesc verde de la 
Bruxelles. Păi, domne, în timp ce ei așteaptă să primească verde de la Bruxelles, uite că 
Germania a decis să plătească toate facturile în luna decembrie și pentru cetățeni și pentru 
persoanele juridice, pentru companii… în Belgia… Ce să vezi?!... absolut toți oficialii, politicienii 
și-au redus salariile pentru anul următor cu 8% și au luat și multe alte decizii pe care o să vi le 
arăt astăzi. Astea sunt deciziile pe care trebuie să le luați și voi, dacă tot copiați modelele de la 
Bruxelles, dacă tot copiați modelul de la Berlin, de ce trebuie să facem noi economie ca să 
poată Germania să plătească facturile cetățenilor lor? De ce noi nu putem același lucru? De 
ce? Românii nu au dreptul? Nu pot? Ar trebui să vă fie rușine să mai ieșiți pe paginile voastre 
de socializare să vă lăudați cu realizările voastre. Zero realizări! Zero caracter! Nu faceți nimic 
pentru țara voastră și pentru cetățenii români. Și pentru asta suntem noi, aici și-o să mătur cu 
voi pe jos câte zile oi mai avea de acum înainte! Nu numai la această emisiune. Poate și sub 
alte forme, că tot văd că se agită unii prin oraș că o să candidez. Am zis că n-o să candidez. 
Poate nu în 2024, da poate într-o zi… cine știe?... uite-așa ca să vă bag cuțitul… să vă tăiați 
venele… 

 
S2-rep. 55.49, sel. 12-18 – rep. 04.59, sel. 12-19 
Anca Alexandrescu: Problema e alta… Cine să ne creadă pe noi sau pe politicienii 

români… Ați văzut astăzi cum s-au certat în Parlament ca să-și asume paternitatea acelei legi 
legate de… fără penali în funcții? 

Florin Constantin Durgheu: Acelei legi adoptate ieri… 
Anca Alexandrescu: Vreau să stați un pic… 
Florin Constantin Durgheu: Da, da, da…  
Anca Alexandrescu: Hai să vedem materialul pentru că mie mi s-a părut atât de grețos cum 

s-au dus la pupitru, cum și-au pus pe pagina de socializare… Acum, eu vă spun sincer că… o 
să vă și arăt…   

(rep. 00.32 S2) Anca Alexandrescu: Am scris pe pagina mai multor reprezentanți ai PNL-
ului… la doamna Gorghiu, la domnul Mânăstrire care distribuise o postare a doamnei Raluca 
Turcan și am întrebat dacă, acum, pentru că s-au lăudat și au zis… Domne, gata!... Fără penali 
în funcție!... Să se termine!... dacă-l vor da afară, de exemplu, pe domnul Hubert Thuma din 
partid. Mi-a răspuns cineva… mi-a spus… domne, păi doar pentru viitor, pe de-o parte… pe de 
altă parte, e reabilitat. Domne, da cum vine chestia asta? Adică dacă ai fost condamnat 
pentru… că pot să înțeleg reabilitarea, în anumite condiții… Da dacă ai fost condamnat pentru 
corupție… adică înseamnă că ai furat mai puțin? Sau ești mai puțin hoț sau cum? Haideți să 
vedem materialul și după aceea comentăm, vă rog frumos! 
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A fost difuzat un material înregistrat, cu următorul conținut: 
Voce din off: Parlamentarii și-au dat mâna și au votat două proiecte importante. 

Persoanele care au fost condamnate definitiv la închisoare nu mai pot candida pentru funcții 
publice.  

”PSD, votând aceste legi, a recunoscut că a greșit mult în trecut împotrivindu-se unui lucru 
cerut de societate: fără condamnați în funcții publice. Acum, prin legile inițiate de mine și PNL 
avem garanția că în Parlament și în alte funcții publice nu vor mai ajunge persoane al căror 
trecut îi ajunge adesea din urmă. 

Era timpul să facem din criterii elementare de integritate literă de lege.” 
A scris Alina Gorghiu pe Facebook. Pe lângă faptele de corupție, nu vor mai putea candida 

la alegeri nici persoanele condamnate definitiv pentru pedofilie și rele tratamente aplicate 
minorului. Decizia vine în plin scandal sexual în care este implicat deputatul Aurel Bălășoiu. (…) 

Voce din off: În timpul dezbaterilor, partidele și-au însușit meritele, iar scandalul nu a ezitat 
să apară. (…)  

Voce din off: Doar doi aleși nu sunt și de acord ca infractorii să nu mai poată candida. Este 
vorba despre deputatul minorității italiene, Andi Grosaru și deputat neafiliat, Mihai Lasca, fost 
membru al AUR. Lasca a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Oradea la doi ani de 
închisoare cu suspendare și 120 de zile de muncă în folosul comunității pentru infracțiunea de 
loviri și alte violențe. 

Anca Alexandrescu, la revenirea în platoul emisiunii, bătând din palme: Sunteți perfecți 
penibili. Toți, fără excepție… Auzi?! Să facă legi perfecte… Perfecte pentru cine, doamna 
Turcan? Pentru cine? Pentru colegii voștri… la toate partidele… care au fost condamnați și, 
chipurile, achitați? Domnule Durgheu, vă rog!  

Florin Constantin Durgheu: Voiam să punctez două aspecte… Ceea ce nu înțelege lumea 
este că din perspectivă liberală, corupții lor sunt mai puțin corupți și mai puțin blamabili decât 
corupții PSD-ului sau ai oricărui alt partid. Doi… ieri s-a votat în afară de această lege în 
Parlament, s-a mai votat o lege… și vom discuta… cea care permite reintroducerea 
protocoalelor în justiție, ceea ce înseamnă că de-acum încolo justiția nu se va mai face în baza 
legii, ci în baza inclusiv a unor acte secrete și o să vedem din nou perioada de glorie în care 
intră SRI-ul cu bocancii în anchetele penale și (neinteligibil) 

Anca Alexandrescu: Stați că ajungem imediat și la… ajungem!  
Florin Constantin Durgheu: Bineînțeles! Până atunci, această lege este ușor strâmbă, este 

lăudabilă că, în sfârșit, au ajuns la această concluzie, dar orice om onest cred că este de 
părere cu mine, este în asentimentul meu. Dacă o persoană a săvârșit o infracțiune cu 
intenție… atenție!... cu intenție, nu din culpă, că… Doamne ferește!... pot fi situații… toată 
lumea merge cu mașina, se poate întâmpla un accident din culpă și chiar să… 

Anca Alexandrescu: Corect! Corect! Asta am spus și eu… reabilitare în anumite condiții, 
adică… 

Florin Constantin Durgheu: Deci dacă e cu intenție, din punctul meu de vedere, ar trebui să 
fie stop joc și să fie sfârșitul carierei politice… 

Anca Alexandrescu: Să nu mai funcționeze nici reabilitarea. Categoric! Despre asta e 
vorba. 

Florin Constantin Durgheu: Exact! Da, aveați dreptate… aveți perfectă dreptate și când ați 
scris… Domne, cu ce ești mai bun după ce ai fost reabilitat? 

Anca Alexandrescu: Exact! 
Florin Constantin Durgheu: Că tu tot infractor ai fost, tot cu intenție ai făcut-o… 
Anca Alexandrescu: Exact!  
Florin Constantin Durgheu: Deci din perspectiva aceasta, o primenire morală ar fi necesară 

și să știți că oamenii n-au fost scandalizați doar de faptul că o persoană condamnată sau 
cercetată în timpul alegerilor pentru proxenetism, pentru viol sau pentru astfel de grozăvii 
candida din nou la o funcție publică, ci și… 

Anca Alexandrescu: Domne, au avut liberalii… au avut niște primari în situația asta, despre 
ce vorbim?  

Florin Constantin Durgheu: Ci și pentru faptul că multe alte persoane erau cercetate pentru 
fapte de corupție. 

Anca Alexandrescu: Nu… adică atâta ipocrizie, mi se face greață… nu mai suport 
minciuna asta și ipocrizia asta… adică…  
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Florin Constantin Durgheu: Ați văzut… deputatul… fost deputat AUR care se opunea… 

unul din cei doi… 
Anca Alexandrescu: Am văzut… am văzut… Da au toate partidele, domnule… și de la 

minorități… ați văzut că era și un domn de la minoritatea italiană… Vă rog, domnule Ionaș!  
Florin Constantin Durgheu: Când tu însuți ai o astfel de poveste, ar fi trebuit să te abții și nu 

să ieși în față să semnalizezi.  
Vladimir Ionaș: Voiam să spun că vorbeați mai devreme de comportamentul premierului 

Olandei… În Olanda o exista o lege care le interzice penalilor să ajungă în funcții publice sau 
societatea, din punct de vedere moral, are grijă ca… 

Dorin Iacob: Bravo! Bravo! 
Anca Alexandrescu: Să nu ajungă…  
Vladimir Ionaș: Adică e foarte bine că această lege a trecut, da eu aș fi vrut să fie o 

chestiune morală, o curățenie… 
Anca Alexandrescu: Corect! Corect! 
Vladimir Ionaș: … o auto-curățenie a societății…  
Anca Alexandrescu: Absolut corect! Așa e! 
Vladimir Ionaș: … să înțeleagă că nu ai de ce să votezi o persoană care face anumite fapte 

că vrea… 
Dorin Iacob: Fiecare… partidele să și le (neinteligibil)    
Vladimir Ionaș: Repet, sunt multe… Eu consider că reabilitarea ar trebui să intre în multe – 

multe situații, să aibă loc, dar atunci când ești om politic și săvârșești o faptă… nu știu… de 
corupție, de orice… cu bună-știință și cu voință, nu mai ai ce căuta… 

Anca Alexandrescu: Exact despre asta-i vorba! 
Vladimir Ionaș: Dar, în primul rând, ar trebui să înțelegi tu lucrul acesta. În al doilea rând, ar 

trebui să înțeleagă societatea și să nu te mai voteze. 
Anca Alexandrescu: Nu, da dacă tu ești nesimțit, adică… 
Vladimir Ionaș: Dacă avem nevoie de o lege, arată că avem o problemă ca societate. 
Dorin Iacob: Exact! Până la urmă, semnalul de ieri, culmea!, vine în defavoarea a tot ce 

discutăm noi… de MCV, de aderare la Schengen… pentru că noi venim și facem o lege cu care 
arătăm că avem o problemă perpetuă. Bun! De ce a trebuit să ajungă să fie o lege și de ce n-a 
trebuit, de exemplu, în Legea partidelor să obligi partidele… că aicea e problema… să obligi 
partidele să nu poată promova și să-i sancționezi și partidul și pe cel care-i promovat. Nu așa… 
discutăm generic… Până la urma urmei, problema asta a apărut din cauza modului în care și-
au gestionat partidele aceste lucruri. Doi… instituția reabilitării… sigur, poate funcționa… pentru 
toate infracțiunile funcționează instituția reabilitării, dar sunt infracțiuni cum este cea de 
corupție, alte infracțiuni cu violență sau împotriva persoanei sau… sau… sau cele de viol, așa 
mai departe care prin imoralitatea lor, chiar dacă tu ajungi să fii reabilitat, nu ai ce căuta… să 
spunem… în spațiul public, nici să fii ales, nici să fii numit. Pe de altă parte, noi știm prea bine 
c-am avut tot felul de făcături de dosare. 

Anca Alexandrescu: Da, da… da nu despre asta-i vorba… 
Dorin Iacob: Deci avem o problemă structurală. 
Anca Alexandrescu: Domnule Iacob, nu despre asta e vorba. Și acuma să vă mai spun 

ceva… pentru că, știți dumneavoastră, în foarte multe din dosare există și un sâmbure de 
adevăr… 

Dorin Iacob: Aaa, sigur că da… sigur că da... sigur că da… 
Anca Alexandrescu: … pentru că fără nimic nu poți să faci un dosar. 
Dorin Iacob: Dar noi am trăit într-o atmosferă… 
Anca Alexandrescu: Ideea este să plătească cel acuzat pentru ce-a făcut, nu pentru ce i se 

inventează, despre asta este vorba! 
 

27.10.2022 
 
Culisele statului paralel, interval orar 17:59 – 19:51 
Invitați în platoul emisiunii: Liviu Mihaiu (jurnalist), Florin Constantin Durgheu (avocat), 

Gabriela Moroianu (jurnalist Focus energetic),  
Prin telefon: Valentin Basarabeanu (președinte Asociația ”Aer curat”, inginer de mediu; în 

intervalul orar 18:19 – 18:44) 
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Teme: problema deșeurilor din București; cine este directorul de la Astaldi, actuala We 

Build, denunțător în 4 dosare și trimis în judecată pentru șpaga de la metroul din Sectorul 6; 
candidatul PSD la alegerile prezidențiale din 2024; reclame ale partidelor plătite împotriva sau 
pentru guvernare, propunerea de proiecte pentru cetățeni; accidentul provocat de Monica 
Macovei; derogări date de Olanda la sancțiunile UE impuse Rusiei; aderarea la Schengen; 
prezentarea sediului NATO de către Mircea Geoană 

 

Redăm mai jos fragmente din emisiune: 
S3-rep. 58.11, sel. 27-17 – rep. 13.19, sel. 27-18 
Titluri afișate pe ecran: BREAKING NEWS; EDIȚIE EXPLOZIVĂ ”CULISELE STATULUI 

PARALEL”; DEZVĂLUIRI-BOMBĂ, MAFIA GUNOAIELOR LOVEȘTE DIN NOU; MIROSUL 
BANILOR FĂCUȚI DIN GUNOAIE TREZEȘTE ȘACALII; CAPITALA ROMÂNIEI, TOT MAI 
MURDARĂ. UNDE VOR AJUNGE DEȘEURILE; ITALIANUL CARE A ÎNCHEIAT CONTRACTE 
PE BANDĂ RULANTĂ CU STATUL; AFACERITST ITALIAN, ȘPĂGAR ȘI 
AUTODENUNȚĂTOR CA SĂ SCAPE DE GRATII; ANCHETA DNA: CUM SE FRAUDEAZĂ 
LICITAȚIILE LA CNAIR; AL DOILEA OM ÎN NATO MARCHEAZĂ TREI ANI ÎN FUNCȚIE. 
POSTARE VIRALĂ; CE ANUNȚ FACE MIRCEA GEAONĂ DESPRE VIITORUL ROMÂNIEI; 
OLANDA, ZECI DE DEROGĂRI DE LA SANCȚIUNILE UE IMPUSE RUSIEI 

Anca Alexandrescu, la începutul emisiunii: (…) Astăzi, însă… Ia uitați aici!... că știți că mie 
îmi place cu documente… multe documente am… Am aici documente și am și invitații potriviți 
să vorbim despre cum vor băieții ăștia să facă iarăși afaceri cu gunoaie. Știți câte emisiuni am 
făcut despre asta, da? Nu mă păcălește nimeni! Vreau să spun din capul locului că nu intru în 
nicio dispută dintre firmele care se bat pe piață. E vorba de deșeuri. Nu e vorba de cei care 
ridică gunoaiele, ci de locurile unde se duc gunoaiele. Vă dați seama că știu foarte bine care 
sunt firmele care se bat pe piață și știu foarte bine și care sunt interesele. Mi-a atras atenția un 
material despre Agenția de Dezvoltare Intercomunitară a Bucureștiului care tocmai ce s-a 
înființat și care tocmai ce-a dat o hotărâre și a făcut un caiet de sarcini pentru delegarea unui 
serviciu. Am zis… domne, în sfârșit... știți că eu am lucrat la Primărie cu Sorin Oprescu și 
cunosc foarte bine problema gunoaielor și disputa de ani de zile cu sectoarele pe această 
temă. Mă bucur foarte tare că primarul general și cei 6 primari de sectoare au reușit să se 
așeze la aceeași masă și să găsească un numitor comun. Pentru că Nicușor Dan n-a vrut să își 
exercite aceste atribuții în acest domeniu, a fost nevoit Guvernul să dea o ordonanță de urgență 
prin care a transferat atribuțiile lui către primăriile de sector. Și mai bine! Am zis… perfect! 
Acum, toată lumea știe ce are de făcut și poate să se așeze să-și facă treaba și să nu mai 
colcăie nici gunoaiele pe străzi, să nu mai fie nici șobolani, să nu mai pot să fac eu emisiuni 
despre acele gropi de gunoi ilegale, să nu mai scrie oamenii pe paginile de socializare care 
stau în jurul Bucureștiului că în fiecare seară și în fiecare dimineață aerul devine irespirabil din 
cauza gunoaielor care sunt arse în diverse locuri în jurul Bucureștiului. Nu e un secret, știm 
asta. Am și în această seară să vă arăt că, în continuare, sunt gropi ilegale, chiar dacă unii nu 
recunosc. Da mi-a atras atenția ceva… Domne, în hotărârea asta care a fost dată de Agenția 
de Dezvoltare Intracomunitară… nu există site, nu există date de contact… am aflat, potrivit 
unui articol din presă, și am cercetat, am pus întrebări și la Primăria Capitalei, am vorbit și cu 
doi primari de sector din București… și le mulțumesc foarte mult pentru că mi-au răspuns atât 
de prompt și mi-au explicat ce se întâmplă și cum funcționează lucrurile. Sper că… o să mai 
avem și episodul 2 și episodul 3… nu vă faceți griji că astăzi dau doar semnalul pentru că spun 
organizațiile neguvernamentale că se anunță cea mai gravă criză a deșeurilor din București la 
30 decembrie 2022. Nici nu știți ce se va întâmpla. Cercetând și documentându-mă pentru că, 
așa cum v-am spus, eu lucrez acte și eu am aicea inclusiv punctul de vedere al Agenției 
Naționale pentru Achiziții Publice pe ceea ce au pregătit cei de la ADI. Am constatat că au fost 
aduse niște personaje și această asociație. Foarte interesant! Un domn care a fost pus de PDL 
șef la ANRE în urmă cu mulți ani… l-a dat afară Ponta… Apoi a ajuns șef la TAROM, apoi a 
fost în Consiliul de Administrație al CFR Călători, a fost în Consiliul de Administrație la 
Hidroelectrica, a fost la Hidroserv… Am zis… domne… domne, iarăși un om foarte bine 
calificat. Bun! Da ce treabă are cu gunoaiele? Am înțeles… e cu managementul, da domnul a 
făcut Facultatea de Aeronave. Ok. Am înțeles. Da dacă e așa un bun manager, de ce n-a făcut 
treabă bună nici la ANRE, nici la TAROM? Nu știu… întreb și eu… Cred că asta ar trebui să se 
întrebe și primarii de sector care se bucură că, în sfârșit, se va organiza acest serviciu. 
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(rep. 04.52 S3) Anca Alexandrescu Cum ar trebui să se întrebe și despre consultantul care 

a fost adus să lucreze la acest proiect… un domn care a lucrat în Ministerul Mediului în urmă cu 
foarte mulți ani, care a făcut o firmă cu un domn din Germania abonată cam pe la toate 
Consiliile Județene, prin toate locurile… singurii consultanți… cei mai buni… se știe… Înțeleg 
că și pe la Ilfov este acum curtat de doamna Mihaela Toader… o știu pe doamna Mihaela 
Toader… de la domnul Thuma de-acolo… a fost și pe la Guvern, a fost și ministrul Fondurilor 
Europene pusă de domnul Dragnea pentru scurtă perioadă… și acest domn este acuzat într-un 
dosar că a dat șpagă de la firma sa la vicepreședintele Consiliului Județean Bistrița Năsăud 
care a și fost arestat la vremea respectivă ca să ia niște contracte. Domne, n-o spun eu, scrie 
în comunicatul DNA-ului. Și i-am întrebat pe primarii cu care am vorbit… Domne, da 
dumneavoastră ați văzut? Adică lucrurile astea le-ați… ? Hm? Nu vă sună, totuși? Ați văzut, 
totuși, ce spune Agenția Națională de achiziții? Știți ce ă îngrijorează pe mine? Că în această 
decizie de la Agenția de Dezvoltare Intracomunitară se spune așa… că acest gunoi poate să fie 
pus oriunde, la cine are autorizație de mediu, pe o rază de 150 de km în jurul Bucureștiului. Așa 
că, dacă ai avut niște bani sau ți-ai făcut credit la bancă și ți-ai cumpărat și tu o casă, undeva, 
în jurul Bucureștiului pe o rază de 150 de km, s-ar putea să fii vecin cu gunoaiele din București, 
curând. Că povestea asta cu cine are autorizație de la Agenția de Mediu… vă aduceți aminte 
că în urmă cu câteva luni de zile, astă-vară, am făcut emisiune despre ce se întâmpla la 
Popești Leordeni… slavă Domnului!... și în salut pe domnul primar de la Popești Leordeni care 
știu că este fanul emisiunii noastre… și cu ajutorul lui și cu voința lui și cu forța pe care am 
avut-o alături de alți invitați ai mei, am oprit acel lucru. Eu nu vreau, acum, decât să trag un 
semnat de alarmă. Atât mă interesează și vreau să fie foarte clar! Unu… Să nu se mai spele 
sute de milioane de euro în această afacere… nici nu mă interesează cine sunt firmele, cum 
sunt… că au încercat unii să-mi spună… vezi că e firma cutare care se bate cu… Domne, nu 
mă interesează nicio firmă! Nu vreau! Deci în emisiunea asta nu se va vorbi despre nicio firmă. 
Doi… Mă interesează ca oamenii, oricare sunt ei, din orice localitate unde se va decide să se 
pună aceste deșeuri din București să nu se îmbolnăvească și să nu sufere. Vă dați seama ce 
înseamnă să vină să-ți toarne cineva gunoiul la 500 de metri, 1 km de casa ta? V-am arătat 
imaginile de la Popești Leordeni. Mă bazez că domnii primari vor avea grijă în demersurile pe 
care le vor face. Cert este, însă, că organizațiile de mediu spun că se va crea un blocaj uriaș 
începând cu 30 decembrie 2022. O să și avem legătura pentru că să știți că am încercat… am 
cerut punct de vedere de la Primăria Capitalei… nu ne-au răspuns până la ora începerii 
emisiunii. Am contactat doi dintre primarii de sector pentru că am vrut în înțeleg cum e. Nu au 
dorit să comenteze pentru moment. Au spus că, dacă vor simți că lucrurile nu sunt în regulă, se 
vor organiza și voie ieși toți pentru că ei spun că ar fi niște presiuni. Domne, nu știu care-s 
presiunile. Eu lucrez cu acte, cu imagini și cu informații clare… nu pe surse, nu pe povești, nu 
că firma cutare se luptă cu firma cutare… Nu mă interesează! O să vă arăt în această seară 
gropile de gunoi ilegale unde fumegă, unde este foc… O să vă arăt în această seară ce spun 
cei de la Autoritatea de Achiziții Publice… că sunt multe nereguli în caietul de sarcini și grave… 
și o să vă arăt în această seară cine sunt oamenii care au fost aduși să gestioneze această 
Agenție.  

(rep. 09.02 S3) Anca Alexandrescu: Mai mult de atâta, am aflat că, de fapt, se știe unde se 
intenționează să se facă această nouă groapă de gunoi. În județul Ilfov, la domnul Thuma, unde 
ar urma să se exproprieze 25 de hectare de teren ca să se facă această nouă groapă. Sunt în 
curs de documentare și a acestei părți. În această seară voi prezenta și voi vorbi doar despre 
documentele pe care le am. 

Anca Alexandrescu: Nu poate să treacă nicio zi fără să vorbesc despre CNAIR și despre 
Ministerul Transporturilor. M-am bucurat foarte tare când am văzut că cei de la Libertatea au 
prezentat o investigație foarte serioasă în ceea ce-l privește pe domnul Canino de la Astaldi, 
noul We Build despre care am tot vorbit aicea, un domn director de la firma italienească care 
este de peste 20 de ani în România și care a făcut nu mai puțin de 4 autodenunțuri în legătură 
cu funcționari ai statului român de la toate nivelurile: primării, ministere, CNAIR… oameni care 
au fost arestați, care au dosare penale că au dat milioane de euro șpagă ca să ia lucrări. 
Ultimul este la sectorul 6, la metrou. Acum o săptămână au fost trimiși în judecată. Este prima 
oară când acest domn este trimis în judecată. Întrebarea e… a făcut 4 autodenunțuri, în 4 
dosare diferite. Și s-a prevalat de acea clauză de impunitate, dar cercetările erau pornite, iar el 
a fost chemat ca martor. Oare de ce este protejat acest domn? Că ei lucrează, să știți, și la 
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podul de la Brăila. Și ei au câștigat și contracte la calea ferată… multe… pe bani mulți… O să 
vă arăt în această seară toate aceste lucruri și cum au funcționat aceste șpăgi care, probabil că 
funcționează și astăzi pentru că în datele de la DNA am văzut cum se ia șpaga, ca la carte. 
Cazul ultimului director arestat de la CNAIR. E la ordinea zilei! Unde sunteți, oameni buni? 
Unde sunt autoritățile? De ce nu…? (…) 

   

S4-rep. 14.36 - 23.39, sel. 27-18 
Titluri afișate pe ecran: BREAKING NEWS; GUNOIUL BUCUREȘTENILOR, ARUNCAT LA 

150 KM DISTANȚĂ; CINE PUNE LA CALE UN NOU DEZASTRU ECOLOGIC; AFACEREA 
GUNOAIELOR, CINE ORCHESTREAZĂ UN MARE TUN; UNDE VOR AJUNGE DEȘEURILE 
BUCUREȘTENILOR. NOUA GĂSELNIȚĂ; CINE ESTE PREȘEDINTELE NOII AGENȚII CARE 
SE VA OCUPA DE GUNOAIE; ANCHETĂ EXPLOZIVĂ. UNDE VA FI NOUA GROAPA DE 
GUNOI A CAPITALEI; LEGĂTURILE DINTRE NOUA GROAPĂ DE GUNOI ȘI BARONUL DE 
ILFOV; CEA MAI MARE GROAPĂ DIN EUROPA, BOMBA ECOLOGICĂ OLTENIȚA-ULMENI; 
MIROSUL BANILOR FĂCUȚI DIN GUNOAIE TREZEȘTE ȘACALII; DEZVĂLUIRI-BOMBĂ, 
MAFIA GUNOAIELOR LOVEȘTE DIN NOU 

Anca Alexandrescu: Vedem materialul și ne întoarcem să comentăm și vă arăt și 
documentele imediat. 

A fost difuzat un material înregistrat, cu următorul conținut: 
Voce din off: O asociație înființată pentru a rezolva problema deșeurilor din București s-ar 

putea dovedi a fi un punct de plecare pentru un nou dezastru ecologic. Se numește „Asociația 
de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea deșeurilor din București”. A fost înființată în 
acest an și reunește cele 6 primării de sector plus Primăria Generală. Totul în interesul 
cetățeanului, spun autoritățile. 

Însă potrivit gazetadeștiri.ro, asociația ADI București ar face pe ascuns demersuri pentru a 
duce deșeurile din București în localități aflate la 150 km de Capitală. 

Deși primarul general este responsabil de gestionarea deșeurilor, pe străzile Bucureștiului 
zac mormane de gunoaie. Situația critică a dus la adoptarea unei ordonanțe de urgență de 
către Guvern, prin care s-au transferat atribuțiile lui Nicușor Dan, privind gestionarea deșeurilor, 
către primăriile de sector. Însă decizia a fost schimbată la scurt timp și s-a hotărât  înființarea 
acestei asociații, ADI București, care va prelua responsabilitățile pe sectoare. 

Practic, bucureștenii ar avea o entitate care îi ajută să nu mai trăiască printre gunoaie. 
Doar că, faptul că în această asociație vor intra sume uriașe de bani, atât din bugetele 
sectoarelor, cât și din finanțări europene, a intrat imediat în atenția politicienilor care au început 
deja bătălia pentru funcții. 

Președinte al asociației a fost numit Dan Iulius Plaveti, fost președinte ANRE în timpul 
guvernului Boc, fost director Hidroserv, filială a Hidroelectrica și fost director general al TAROM. 
În ciuda acestor funcții înalte pe care le-a ocupat, Plaveti nu are nicio pregătire în domeniul 
energetic, ci doar a studiat la Facultatea de Aeronave. 

Iar funcția de consultant a primit-o Radu Dan Păunescu, deși nu a fost angajat sub o formă 
legală. Păunescu a fost implicat în trecut în acte de corupție, tocmai în domeniul protecției 
mediului și gestionării deșeurilor. 

Mai mult, la Tribunalul Vaslui există un dosar care are ca obiect infracțiuni de corupție, 
unde Radu Dan Păunescu, împreună cu societatea TADECO CONSULTING SRL se judecă 
pentru infracțiuni în domeniul gestiunii deșeurilor. 

Toate aceste informații îi sperie pe oamenii care se gândesc că faptele de corupție vor 
continua, iar trimiterea deșeurilor pe o rază de 150 km în afara Bucureștiului ar putea pune pe 
butuci sănătatea multor români. Cazurile Oltenița, Ulmeni sau Călărași sunt doar câteva dintre 
cele slab gestionate de autorități.   

Anca Alexandrescu, la revenirea în direct, în platoul emisiunii: Da! E primul episod, ca să 
fie foarte clar pentru că intenționez să vorbesc mai departe cu toți primarii și să-i invit pe toți să 
prindă curaj să vorbească și public, nu numai la telefon. Încă o dată, le mulțumesc celor doi 
primari care au avut curaj să vorbească cu mine, chiar dacă neoficial. Mi-au dat niște informații 
extrem de importante. Asta mă ajută foarte tare să fie un echilibru în abordarea noastră în 
emisiune. Informații interesante și poate că i-am pus și pe ei pe gânduri dându-le informațiile pe 
care eu le aveam. Liviu! 

Liviu Mihaiu: Noi suntem, oricum, una dintre… dacă nu cumva cea mai murdară… 

https://portal.just.ro/89/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=8900000000070119&id_inst=89%20SA
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Anca Alexandrescu: Știi că știrea zilei astăzi că la Maramureș este stare de urgență pentru 

că nu mai există nicio groapă de gunoi autorizată. 
Liviu Mihaiu: Ăsta e în default, cum se zice, de foarte mulți ani. Noi suntem una dintre cele 

mai murdare țări din Europa. Avem cele mai multe gunoaie aruncate pe cap de locuitor, nu-i o 
situație doar întâlnită în Capitală, ci e peste tot… avem râurile… 

Gabriela Moroianu: Cred că suntem și-n infringement, dacă nu mă înșel… 
Liviu Mihaiu: Exact!... văile… avem peste 20 de infringement-uri pe chestiuni de mediu…  
Gabriela Moroianu: Pe deșeuri, da…  
Liviu Mihaiu: Și, pe deșeuri, avem cel puțin 5. Atât ca groapă de gunoi, cât și alte obiective 

europene pe care nu le-am făcut. Nu știu cine e ONG-ul, nu știu ce face exact… 
Prin telefon, în direct, a intervenit Valentin Basarabeanu (președinte Asociația ”Aer curat”, 

inginer de mediu) 
Anca Alexandrescu: Asociația ”Aer Curat bun de respirat”… noi am mai colaborat în sensul 

de a colabora în emisiune când am făcut despre Popești-Leordeni, domnule Basarabeanu... V-
am regăsit acum și mi-ați și trimis o grămadă de materiale… Ați făcut către toate autoritățile, ați 
tras un semnal de alarmă…  

Valentin Basarabeanu: Absolut către toate…  
Anca Alexandrescu: Domnule Basarabeanu, eu înțeleg că această Agenție de Dezvoltare 

Intracomunitară este un lucru bun pentru că până acum nu s-a întâmplat să se pună la masă 
toți primarii pentru că primarul general nu și-a exercitat atribuțiile pe care le avea în acest 
domeniu și Capitala este blocată de ani de zile din acest motiv, s-a făcut acest pas. Numai că 
înțeleg că această hotărâre care s-a dat e un butoi de pulbere. Stăm bine la teorie, la practică 
se pare că stăm foarte prost. Spuneți dumneavoastră în materialele pe care le-ați trimis tuturor 
autorităților, inclusiv la primării, ați trimis și la Agenția Națională de Achiziții Publice, ați trimis 
peste tot… că la 30 decembrie suntem în pericol să avem cea mai mare criză de deșeuri din 
București. De ce, domnule Basarabeanu?   

Valentin Basarabeanu: Pentru simplul fapt să s-a dat ordonanța… în teorie, exact cum ați 
spus, foarte bună… s-au pus toți la masă, li s-au delegat drepturile de a gestiona deșeurile 
tuturor primarilor. Primarii ce-au făcut? I-au delegat înapoi puterea lui Nicușor care n-a făcut 
nimic pentru că el este președintele ADIS-ului. Deci este absolut românește. Ne scărpinăm ca 
oltenii. 

Anca Alexandrescu: Adică… stați un pic! S-a făcut o ordonanță de urgență ca să i se ia 
atribuțiile domnului Nicușor Dan care n-a vrut să facă nimic în domeniul ăsta, le-au dat la 
această Agenție de Dezvoltare Intracomunitară ca să… 

Valentin Basarabeanu: Cu domnul Plaveti și cu consultantul ăla urmărit penal pe deșeuri 
care l-au pus înapoi președinte pe Nicușor Dan. Deci dacă se poate mai românește de-atât… 
Și exact așa se va întâmpla. La 30 decembrie, dacă nu ni se semnează contractele, nu vor 
putea fi ridicate gunoaiele. 

Anca Alexandrescu: Ce contracte? Haideți să explicăm! Eu vreau să înțeleg ce contracte 
trebuie semnate și cine nu le semnează și de ce.  

Valentin Basarabeanu: Deci trebuie semnate contractele de delegare cu firmele colectoare, 
cu gropile de gunoi autorizate ca să intre toți în legalitate. Eu v-am trimis fotografii și 
documente… 

Au fost afișate fotografii de la gropile de gunoi ilegale Ulmeni, Oltenița, jud. Călărași, de la 
Titu, Jud. Dâmbovița. 

Valentin Basarabeanu: La Titu, iarăși, este depășită capacitatea. Îmi duce București-ul la 
Titu, ilegal, cu zeama întinsă… (neinteligibil), cu camioane, cu zeama care curge pe șosele... 

Anca Alexandrescu: Domnul Basarabeanu, stați o secundă, pentru că eu vreau să 
lămuresc ceva… Cei doi primari cu care am vorbit mi-au zis… Domne, o e luptă între firme… 
sunt niște firme care vor să dețină monopolul… Am zis: Ok…Da, zic, domne, eu văd că mai 
sunt vreo 7 firme care iau acest gunoi, da? E o listă întreagă… 

Valentin Basarabeanu: Aici nu e treabă de monopol, este treabă de legalitate. La Titu, 
acum, de o săptămână arde Titu și ei duc în continuare acolo. Arde… (neinteligibil) ilegală… La 
Aricești Rahtivani, lângă Ploiești… în buza Ploieștiului, la 8 km… Ni se îngroapă în vechile 
balastiere ale Prahovei. Aveți imaginile! 

S-a precizat că imaginile prezentate sunt de săptămâna trecută și de ieri – alaltăieri. 

https://www.realitatea.net/stiri/actual/gunoiul-bucurestenilor-aruncat-la-150-de-km-distanta-cine-pune-la-cale-un-nou-dezastru-ecologic_635aa23b0bf3af7cef5702d3
https://www.realitatea.net/stiri/actual/gunoiul-bucurestenilor-aruncat-la-150-de-km-distanta-cine-pune-la-cale-un-nou-dezastru-ecologic_635aa23b0bf3af7cef5702d3
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Anca Alexandrescu: Autoritățile au făcut ceva? V-a răspuns vreo autoritate, domnule 

Basarabeanu? 
Valentin Basarabeanu: Nimeni! Nimeni… vă trimit mesajele trimise lui Pavleti, pe telefonul 

lui direct (neinteligibil) 
Anca Alexandrescu: Să știți că l-am contactat și noi pe domnul Pavleti care este director 

executiv la această Autoritate… 
Valentin Basarabeanu: Exact! Se ascunde.  
Anca Alexandrescu: L-am căutat și pe domnul Păunescu care este angajat consultant 

despre care v-am și spus mai devreme… Nu ne răspunde nimeni! 
Valentin Basarabeanu: Deci am încercat eu să dau de urma lor, de un mail, de un ceva…. 

Nu există. Ei sunt pe hârtie… fizic nu există…  
 

S5-rep. 23.45 – 28.22, sel. 27-18  
Titluri afișate pe ecran: MIROSUL BANILOR FĂCUȚI DIN GUNOAIE TREZEȘTE 

ȘACALII; UNDE VOR AJUNGE DEȘEURILE BUCUREȘTENILOR. NOUA GĂSELNIȚĂ; CINE 
ESTE PREȘEDINTELE NOII AGENȚII CARE SE VA OCUPA DE GUNOAIE; ANCHETĂ 
EXPLOZIVĂ. UNDE VA FI NOUA GROAPA DE GUNOI A CAPITALEI; LEGĂTURILE DINTRE 
NOUA GROAPĂ DE GUNOI ȘI BARONUL DE ILFOV; CEA MAI MARE GROAPĂ DIN 
EUROPA, BOMBA ECOLOGICĂ OLTENIȚA-ULMENI; AFACEREA GUNOAIELOR, CINE 
ORCHESTREAZĂ UN MARE TUN; DEZVĂLUIRI-BOMBĂ, MAFIA GUNOAIELOR LOVEȘTE 
DIN NOU; ANUNȚ DEVASTATOR: CÂND VA FI CAPITALA ÎNGROPATĂ ÎN GUNOAIE 

Anca Alexandrescu: Oameni buni, această Agenție de Dezvoltare Intracomunitară n-are 
mail, n-are site, n-are absolut nimic… 

Gabriela Moroianu: Da îl are pe Plaveti… 
Anca Alexandrescu: Îl are pe domnul Plaveti, da… Tu trebuie să-l știi pe domnul… 
Gabriela Moroianu: Priceput… Da, absolut, sigur… Priceput în toate.  
Anca Alexandrescu: Deci este bun… e manager bun că mi s-a spus că, domne, e manager 

bun… nu, stați așa… Domne, avea un CV care arăta bine. Ce înseamnă, domne? Păi dacă l-a 
dat afară… deci a fost la ANRE… 

Gabriela Moroianu: Bine, acolo i s-a terminat mandatul… 
Anca Alexandrescu: Păi l-a dat Ponta afară.  
Gabriela Moroianu: Nu i se terminase? Nu mai țin minte. 
Anca Alexandrescu: Nu! L-a dat Ponta afară. 
Gabriela Moroianu: L-a dat afară… Nu mai țineam… 
Anca Alexandrescu: L-au pus director la TAROM.  
Gabriela Moroianu: La TAROM, pe la Hidroelectrica… ultima oară eu îl știam la Hidroserv. 
Anca Alexandrescu: Hidroserv, Hidroelectrica… Da! Hidroserv… Păi ce-are aia cu 

prefectura? Adică… 
Gabriela Moroianu: La Hidroelectrica… se strâng în lacurile de acumulare multe pet-uri și 

așa știe cum e cu gunoaiele.  
Anca Alexandrescu: Nu, nu… stați un pic… Nu-i de glumă! Nu-i de glumă, înțelegeți? Deci 

aici este vorba… 
Gabriela Moroianu: Nu, nu-i de glumă, da aici sunt bani foarte mulți. 
Anca Alexandrescu: Așa…   
Gabriela Moroianu: Gândiți-vă că noi, acasă, când plătim gunoiul, noi îl plătim la volum. 

Punem trei bidoane de apă într-o pungă de-aia de gunoi… s-a umplut punga… și ne costă cât 
ne costă, dacă ne ia bani pe lună, pe persoană, pe nu știu ce… Știți cum se duc aceste 
gunoaie cărora frumos li se spune deșeuri la groapa de gunoi? La tonă. 

Anca Alexandrescu: La tonă, da!, așa este.  
Gabriela Moroianu: Și știți cât e o tonă? 
Anca Alexandrescu: 208 lei, îți spun eu… deci e de la patru sute și ceva… Uite, îți spun eu 

că am prețurile aicea, că sunt vreo 7 firme… Nu vreau să vorbesc despre numele firmelor… 
Deci de la 350 lei/tonă până la 195 lei/tonă + TVA. Deci sunt 7 firme care se încadrează…  

Gabriela Moroianu: De la 1 kg de deșeuri cât e într-un sac la niște sute de lei… Ia uite 
diferența!... Unde crezi că se duc banii ăștia? 

Anca Alexandrescu: Păi sunt bani negri. 
Gabriela Moroianu: Evident!  
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Anca Alexandrescu: Și unde se duc? Păi, nu… întrebarea mea… 
Gabriela Moroianu: Eee, aicea trebuie să cercetăm unde. 
Anca Alexandrescu: Păi, nu… întrebarea mea… Vă rog, domnule Basarabeanu! 
Valentin Basarabeanu: În campania electorală. E foarte bună întrebarea. De-aia e bătaia 

care e pentru că toată lumea (neinteligibil)…  
Florin Constantin Durgheu: Da campania electorală e din 4 în 4 ani. 
Anca Alexandrescu: În campania electorală, domnule Basarabeanu, da iată că deșeurile 

se duc pe lângă casele oamenilor… Vă rog!  
Valentin Basarabeanu: Deci… uitați-vă că de-asta e și bătaia… Nimeni, oficial, nu vrea să 

aibă de-a face cu deșeurile, toată lumea însă vrea să controleze deșeurile. Întrebați un singur 
primar… unul din șase… plus unul… 7 că avem 6 +1… să spună și mie… A dat vreun raport? 
Mă, luna asta am produs atât, am sortat atât, am dus pe groapă atâta, am valorificat atât? Dă, 
mă, niște cifre! Nu! Preferăm să ne facem că plouă, să îmbolnăvim real populația. Aveți imagini 
când se deversează pe sol. Sunt imaginile luate din zonă, le aveți la dumneavoastră… 

Anca Alexandrescu: Știți ce mi-au invocat mie primarii? Unul mi-a spus că e prețul prea 
mare, altul mi-a spus că… domne, există monopol… Adică, domne, perfect… nicio problemă… 
Da ce vă oprește să fie o competiție? Adică de ce e bătălia asta, care pe care, în timp ce 
românii sunt în pericol?  

(rep. 03.24 S5) Anca Alexandrescu: Pentru că pe mine mă îngrijorează, domnule 
Basarabeanu, că și eu stau în jurul Bucureștiului și poate mâine mă trezesc că se decid băieții 
ăștia toți care s-au adunat la aceeași masă împreună cu domnul Thuma de la Ilfov care înțeleg 
că vrea să pună la dispoziție 25 de hectare, în Ilfov, să se facă o nouă groapă. Da pe mine mă 
întreabă cineva dacă vreau să se facă groapa aia acolo?  

Valentin Basarabeanu: Sau dacă mai este valabil acest sistem? Am evoluat, suntem în 
secolul 22. Suntem în secolul 22. Unde Dumnezeu…? Deci bătaia… repet, bătaia este pe cine 
controlează (neinteligibil). Și de-aia sunt și colectorii, și depozitarii… ajung să le duca la 150 de 
km să mi le îngroape prin balastierele lui Ceaușescu sau...? 

Anca Alexandrescu: Vă rog să rămâneți și după pauză pentru că vreau să citesc din ce-au 
scris cei de la Agenția Națională pentru Achiziții Publice… apropo, deci în 26 septembrie a fost 
această hotărâre a Agenției Intracomunitare de Dezvoltare și au făcut un caiet de sarcini. Și cei 
de la Agenția de Achiziții Publice să vedeți ce le scriu! Haideți să luăm pauză și ne întoarcem! 

 
S6-rep. 37.16 – 44.17, sel. 27-18 
Titluri afișate pe ecran: BREAKING NEWS; ANCHETĂ EXPLOZIVĂ. UNDE VA FI NOUA 

GROAPA DE GUNOI A CAPITALEI; LEGĂTURILE DINTRE NOUA GROAPĂ DE GUNOI ȘI 
BARONUL DE ILFOV; AFACEREA GUNOAIELOR, CINE ORCHESTREAZĂ UN MARE TUN; 
DEZVĂLUIRI-BOMBĂ, MAFIA GUNOAIELOR LOVEȘTE DIN NOU; MIROSUL BANILOR 
FĂCUȚI DIN GUNOAIE TREZEȘTE ȘACALII; UNDE VOR AJUNGE DEȘEURILE 
BUCUREȘTENILOR. NOUA GĂSELNIȚĂ; CINE ESTE PREȘEDINTELE NOII AGENȚII CARE 
SE VA OCUPA DE GUNOAIE; CEA MAI MARE GROAPĂ DIN EUROPA, BOMBA 
ECOLOGICĂ OLTENIȚA-ULMENI 

Anca Alexandrescu: (...) evident că noi dezbăteam problema în platou și mă întreb… 
Domne, de ce nu l-ați luat, domne, de exemplu, pe domnul Iulian Horneț? De ce nu l-ați 
chemat, domnilor primari, dacă sunteți de bună-credință și vreți să faceți ceva serios?  

Florin Constantin Durgheu: Nu arată CV-ul bine.  
Anca Alexandrescu: De ce nu l-ați chemat că domnia-sa are acea invenție care transformă 

deșeurile în energie… rezolvați și problema de încălzire.  
Liviu Mihaiu: Biomasă, da…  
(rep. 00.22 S6) Anca Alexandrescu: Adică de ce vă încăpățânați… Vreau să-mi dovediți că 

sunteți de bună-credință, că, dacă faceți cu domnul Thuma pe cele 25 de hectare, nu mai cred 
că sunteți de bună-credință. Îmi pare rău! Cu toată prietenia vă spun… De ce să-l ia pe un 
domn care are niște dosare penale, care se judecă, care e acuzat că a dat șpagă, care…. Un 
domn care a fost șef pe la toate companiile… bun la toate… Apropo, domnul acesta… domnul 
Plaveti, să știți că el a făcut Aeronave… asta este facultatea lui… și are o firmă de vândut 
mașini, ca să înțelegeți…  

Florin Constantin Durgheu: Răspunsul e foarte simplu… acest domn inventator care poate 
să transforme deșeurile fără a polua nu are CV. Dacă nu are Cv, nu arată bine. 
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Anca Alexandrescu: Stați o secundă că vreau să citesc… Domnul Basarabeanu este în 

legătură directă cu noi în continuare… Vreau să citesc din avizul dat de Agenția Națională 
pentru Achiziții Publice cu privire la documentația de atribuire din data de 26.09 pregătită pentru 
Autoritatea contractantă, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată 
a deșeurilor municipale în Municipiul București… Abateri identificate… Uitați, sunt 3 pagini de 
abateri… și vă citez… ”În fapt, atribuțiile și responsabilitățile autorității contractante nu sunt 
clare și corelate cu celelalte documente ale procedurii, clauzele contractuale privind 
modificarea contractului nu sunt clare și corecte.” Mai departe… ”Factorul de evaluare 
capacitatea disponibilă efectiv pentru depozitare nu e clar și corect justificat. Frecvența de 
atribuire a contractelor subsecvente nu e corect menționată. Decizia de a nu împărți obiectul 
contractului în loturi nu este corect justificată. Cerințele privind garanția de participare și de 
bună execuție nu corespund prevederilor legale în vigoare. Informațiile privind suplimentarea nu 
sunt clare și corecte. Informațiile furnizate în documentele procedurii nu sunt clare și 
consecvente.”. Domne, doar o parte că nu pot să vă citesc toate detaliile tehnice. Domne, da 
dacă i-ați angajat pe oamenii ăștia că sunt cei mai buni și sunt manageri buni, de ce Autoritatea 
Națională de Achiziții spune că e o nenorocire ce vreți să faceți acolo? Domnule Basarabeanu, 
mă întorc la dumneavoastră… Explicați-mi, vă rog frumos, ce se va întâmpla la 30 decembrie 
2022, dacă nu se vor semna acele contracte de care vorbiți dumneavoastră!  

Valentin Basarabeanu: Dacă vă aduceți aminte de Napoli 1998, asta se va întâmpla!   
Gabriela Moroianu: Sau Sectorul 1, de curând… 
Anca Alexandrescu: Adică Sectorul 1… ce spune invitata…  
Valentin Basarabeanu: Sectorul 1 multiplicat (neinteligibil). Pentru că ideea e simplă. Pe 

lângă poluarea enormă care ne omoară, e vorba de sute de milioane care se deturnează prin 
neplata TVA-ului și neplata economiei circulare. Sute de milioane… Bucureștiul generează în 
jur de… 7x6… 4.200 tone pe zi… înmulțiți cu taxele și vedeți banii care o iau pe cotite. Nu-mi 
ajung la bugete… 

Anca Alexandrescu: Domnul Basarabeanu, vreau să vă întreb ceva pentru că cei doi 
primari cu care am vorbit, au acuzat că ONG-urile care protestează… nu sunteți 
dumneavoastră… sunt mai multe că am mai multe plângeri aicea… am și Asociația pentru 
Monitorizarea Prospecției de Mediu și Ecologie din Ilfov… Vă plătește vreo firmă care are vreun 
interes pentru că asta au acuzat primarii…  

Valentin Basarabeanu: Nu, normal că nu, dar ei ce să spună? Băi, eu cu mâna mea nu 
vreau să-mi strâng banii la buget că vreau eu să-i iau prin spate? Deci ei sunt principalii 
responsabili, ei sunt deținătorii… proprietarii deșeurilor, de la generare până la eliminare. Deci 
e datoria primarilor. De-aia au aruncat-o în cârca lui Nicușor pentru că vor să se spele pe mâini. 
Nimeni nu vrea să se atingă… să rezolve odată această problemă. Au făcut acea harababură. 
Până și Agenția de Mediu le spune… Băi, voi sunteți nebuni?! Cum vreți voi să dați drumul la 
asemenea achiziții că în următoarele 5 minute ți le contestă oricine. Deci așa ceva nu am văzut! 

Anca Alexandrescu: Domnul Basarabeanu, este doar primul episod pentru că eu am să 
merg în continuare… Aștept răspuns de la Primăria Capitalei, am să-i contactez și pe ceilalți 
primari de sector, am să vorbesc și cu domnul prefect și cu celelalte autorități care sunt 
implicate pentru că vreau să înțeleg ce se întâmplă… Nu mai locuiesc în București, locuiesc în 
Ilfov… nici nu vreau ca Bucureștiul să fie îngropat în gunoaie, dar nici nu vreau ca cetățenii din 
Ilfov să sufere din cauza gunoaielor din București. 

Florin Constantin Durgheu: Și cetățenii din București care stau la zonele limitrofe… de 
graniță… 

Gabriela Moroianu: Să se facă, domne, termocentrale d-astea… 
Anca Alexandrescu: Vă rog! 
Valentin Basarabeanu: Deci avem o grămadă… (neinteligibil) e soluția asta pe care o 

știți… Bagă-le în piroliză și transformă-le în energie! Deci avem variante, avem soluții... Nimeni 
nu vrea să se gândească!  

Anca Alexandrescu: Exact! 
Valentin Basarabeanu: Să le punem odată în practică!  
Florin Constantin Durgheu: Aicea nu e vorba de nimeni nu vrea să se gândească, distinse 

domn!  
Valentin Basarabeanu: (neinteligibil)  
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Florin Constantin Durgheu: Ca să n-o luăm pe arătură… E limpede! Nu că nimeni nu vrea 

să se gândească, că dumneavoastră ați spus foarte corect… așa este… din fericire pentru unii, 
din nefericire pentru noi toți… restul, în afacerea cu gunoaie se învârt foarte - foarte mulți bani, 
sunt sume uriașe. Mai înainte doamna Alexandrescu a lansat o întrebare care era doar 
retorică… De ce nu există competiție?! Păi cum naiba să existe competiție pentru că puțini 
premianți sunt care au la dispoziție sumele acelea de bani necesare pentru a intra în afacerea 
cu gunoaie... Ești, clar, deasupra radarului, nu sub radar… în schimb, trebuie să te afli pe lista 
scurta a premianților care au voie să facă o asemenea afacere și… atenție!... campaniile 
electorale sunt doar din 4 în 4 ani, dar banii… 

Anca Alexandrescu: În rest, banii se duc în buzunarele unor șmecheri. 
Florin Constantin Durgheu: Exact! Banii curg continuu… 
Anca Alexandrescu: Vă rog, domnul Basarabeanu!  
Valentin Basarabeanu: Exact! Deci asta e principala (neinteligibil) 
Anca Alexandrescu: (…) O să fac săptămâna viitoare și episodul 2 pentru că insist să 

primesc răspunsuri de la toate autoritățile pentru că vreau să facem o investigație corectă și 
echilibrată pentru că mi doresc ca cetățenii… vreau să știe adevărul, care sunt pericolele și 
dacă cumva există vreun pericol să-l preîntâmpinăm, nu? 

Gabriela Moroianu: Mare curaj ai să te bagi în caracatița asta! 
Anca Alexandrescu: Nu mi-e frică de ei! 
 
S7-rep. 01.53 – 04.05, sel. 27-19 
Titluri afișate pe ecran: A DAT MITĂ NOUĂ MILIOANE DE EURO, S-A DENUNȚAT ȘI A 

SCĂPAT; AFACERISTUL CARE A SCĂPAT DE GRATII DUPĂ CE S-A AUTODENUNȚAT; A 
DEVENIT DENUNȚĂTOR DUPĂ CE A DAT MITĂ PENTRU CONTRACTE; GIGANT ÎN 
CONSTRUCȚII, CONTRCATE PE BANDĂ RULANTĂ CU STATUL 

Anca Alexandrescu: Eu când fac subiecte aici, la emisiune… sunt foarte mulți oameni de 
bine în instituțiile statului care se sesizează și-mi trimit documente suplimentare. Ieri am făcut 
subiectul despre decontaminarea terenului de la proiectul de autostradă Brașov – Cluj - Borș… 

Florin Constantin Durgheu: O emisiune care a avut multe reverberații și a creat multă 
vâlvă… foarte multă emoție… 

Anca Alexandrescu: Domnul Durgheu, stați să vă spun… că pe mine lumea mă iubește și 
avem foarte mulți români… (…) românii corecți… și pentru că avem români responsabili în 
instituțiile statului, noi am primit multe documente… multe… Și luni o să fac episodul 2! Stați să 
vedeți că am așa… Am analiza care s-a făcut pentru solul contaminat cu mercur, am raportul și 
recomandările consultantului străin… Deci este bombă, credeți-mă! Credeți-mă! Am 
documentele prin care s-au alipit terenurile unde se află acum depozitat pământul respectiv… 
târziu s-au făcut, prin 2013, când banii se dădeau deja… Aud că au și fost sancționați pentru că 
nu corespunde din punct de vedere tehnic, ca și condiții, pentru depozitare… Am și 
autorizațiile… cu ghilimelele de rigoare… de construcție care nu sunt autorizații de construcție, 
deși se plăteau banii deja de la CNADNR. Deci luni vă îngrop definitiv! Credeți-mă, am toate 
documentele! Va fi emisiune… lecție deschisă, ca să zic așa… cu documentele pe masă și, 
dacă DNA-ul nu merge peste șefii de la CNAIR și peste domnul Grindeanu să-l întrebe de ce 
nu iau măsuri și de ce plătesc în continuare niște bani înseamnă că nu mai avem nicio șansă! 
Dar eu cred că, totuși, autoritățile se vor sesiza și se va termina cu furăciunea asta de-acolo! 

 
31.10.2022 

 
Culisele statului paralel, interval orar 17:58 – 19:52 
Invitați în platoul emisiunii: Cora Muntean (cristoiublog.ro), Dorin Iacob (invitat 

permanent), Mihai Belu (lumeapolitica.ro), Dan Ionescu (Evenimentul zilei) 
Prin telefon: Ioan Mărginean (primar comuna Moldovenești; UDMR; în intervalul orar 

18:48 – 18:53), Dragoș Damian (director executiv Patronatul Producătorilor Industriali de 
Medicamente; în intervalul orar 19:21 – 19:33) 

Teme: decontaminarea terenului de la proiectul de autostradă Brașov – Cluj – Borș; 
ilegalități la ANAF demascate de Curtea de Conturi; dispariția de pe piață a medicamentelor 
ieftine, pericolul desființării fabricilor de medicamente românești, politica pe care o aplică 
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guvernul în această privință; amendament introdus în legea de funcționare a porturilor cu privire 
la faptul că membrii Consiliului de Administrație nu mai trebuie să aibă pregătire de specialitate, 
cine sunt membri în Consiliul de Administrație la Portul Constanța; achiziția de bastoane de 
cauciuc făcută de Poliția Română 

 
Redăm mai jos fragmente din emisiune: 
S8-rep. 57.59, sel. 31-17 – rep. 10.52, sel. 31-18 
Titluri afișate pe ecran: SCHEMA UNEI AFACERI DE MILIOANE DIN BANI PUBLICI, 

CINE A ÎNCASAT; CUM CIRCULĂ BANII PUBLICI, SCHEMA MILIOANELOR DIN DEȘEURI; 
MANEVRELE DE PE PIAȚA DEȘEURILOR PERICULOASE; DOCUMENTELE UNEI 
ȘMECHERII DE MILIOANE, UNDE AU AJUNS BANII; CINE SUNT ”BĂIEȚII DEȘTEPȚI” CARE 
AU CÂȘTIGAT LICITAȚIA; ACUZAȚII GRAVE LA ANAF, ABUZURI GROSOLANE ALE 
INSTITUȚIEI; CURTEA DE CONTURI DEMASCĂ ILEGALITĂȚILE DE LA ANAF; 
MEDICAMENTELE PRODUSE ÎN ROMÂNIA RISCĂ SĂ DISPARĂ DE PE PIAȚĂ; 
MEDICAMENTELE IEFTINE DISPAR, CUM UMFLĂ STATUL PREȚURILE; DE CE NU 
AJUNGE ROMÂBIA ÎN SCHENGEN, INTERESELE ASCUNSE 

Anca Alexandrescu, la începutul emisiunii: Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-
am regăsit la ”Culisele statului paralel”! Am ezitat când am spus ”statului paralel”, că acum e în 
față, nu mai e statul paralel… este pe față, în față… îmi vine să sar de pe scaunul ăsta… Vă 
spun, sunt plină de nervi. Plină de nervi… (…) 

Anca Alexandrescu: Dar vreau să ne descurcăm arătând furăciunile de-aici din România. 
(…) Sunt atât de nervoasă pe acest subiect pe care l-am descoperit și astăzi fac episodul 2 
despre această furăciune de la autostrada Transilvania. Așa-zisa decontaminare a solului care 
a trebuit să fie mutat dintr-o parte în alta și care stă depozitat pe un teren privat… imediat o să 
aflați detalii despre acest lucru… de ani de zile, statul român plătește zeci de milioane de euro 
și nici măcar astăzi nu știe dacă acel teren este, într-adevăr, contaminat sau nu. Sau în ce 
proporție este contaminat. Am studiile care arată că se bat cap în cap informațiile. Pe cine să 
credem? De ce autoritățile, în speță, CNAIR-ul și Ministerul Transporturilor, deși au văzut că a 
fost o afacere cu cântec de ani de zile, că există litigii în instanță care s-au pierdut… au văzut 
că cei care s-au ocupat de acest lucru erau perfect conectați politic până la cel mai înalt vârf al 
statului român. (lipsă sonor înregistrare) De ce au organizat o nouă licitație și au câștigat alți 
șmecheri care sunt conectați la o altă gașcă politică, de data asta în jurul lui Radu Mazăre și a 
găștii de la Constanța. Am intrat în culisele acestei afaceri puturoase. Ce-o să vă arăt în seara 
asta, n-o să vă vină să credeți! O să spuneți… așa, și? Sunt nenumărate furăciuni de tipul ăsta 
în România. N-o să se întâmple nimic pentru că se apără între ei. Nu, domne, refuz să accept 
asta, înțelegeți? Mi-a scris un telespectator astăzi că, așa, odată cu vârsta vine și maturitatea. 
Că la 20 de ani crezi că totul este posibil, că la 40 deja te gândești că mai bine plecai din țară. 
Vă spun sincer că eu care am posibilitatea să vin să vorbesc în fața dumneavoastră despre 
lucrurile astea, m-am gândit în ultimii 5 ani la această posibilitate și poate că regret că n-am 
făcut-o. Da dacă am rămas aici, măcar să mor cu ei de gât! Oameni buni, înțelegeți? Există un 
raport pe această afacere, în 2011, a unei forme olandeze… ce să vezi?!... care are multe 
contracte cu statul român… care spune că o mică parte din terenul testat de-acolo este infestat 
cu mercur și că nici pe departe costurile n-ar fi de zeci, sute de milioane de euro. Estimau ei că, 
în cel mai rău caz, ar fi 3 milioane de euro. Și s-au plătit 35 și mai voiau să plătească încă 35 și 
mai vor să plătească încă 35 de milioane de euro… Înțelegeți? S-au pus la adăpost cei de la 
firma prietenă a lui Traian Băsescu… Euroconstruct Trading… Nu mai sunați, vă rog frumos! 
Nu mai dați telefoane! Nu mai sunați la prietenii mei, nu mai sunați la oamenii care conduc 
acest post! Nu aveți nicio șansă să ne opriți, înțelegeți acest lucru? Mai rău faceți! Vă afundați 
și mai rău! Am documentele! Am verificat la fața locului, am vorbit cu primarul din localitatea de-
acolo. Ați pus niște deșeuri… nimeni nu știe în ce cantitate există acolo mercurul pentru că se 
bat cap în cap informațiile… pe un teren extravilan… teren agricol… ați primit amendă pentru 
asta… Consiliul Județean Cluj ce faceți? Unde sunteți? Domnul Boc care sunteți șef la PNL 
Cluj, nu uitați prietenia cu domnul Beșciu, nu? Domnul Beșciu, v-am contactat. De ce nu vreți 
să intrați în direct să ne spuneți? Ne trimiteți un raport pe care l-ați trimis la CNADNR pe zece 
mii de telefoane, prin zece mii de prieteni și faceți presiuni. Nu, domne, nu mai faceți presiuni! 
Aveți curaj să vorbiți despre această afacere și despre cine a luat banii? Veniți aicea și vorbiți! 
Domnul Pistol de la CNAIR… domnul director Pistol… Domne, dumneavoastră când ați venit 
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șef aici și când ați văzut că se organizează această licitație, v-ați uitat să vedeți care este 
istoricul acestei povești? Câți bani a pompat instituția pe care o conduceți în acea firmă? Ați 
cerut să vedeți dacă acel teren mai este contaminat, în ce stadiu este, în ce cantitate este? Nu! 
Ați organizat o nouă licitație, din nou cu 35 de milioane de euro, ați atribuit o nouă licitație în 
condiții de nelegalitate… și îmi asum acest lucru… pentru că firma care a câștigat nu avea nici 
autorizație de mediu pentru tratarea solului respectiv, nu avea nici instalația care trebuia să 
trateze solul respectiv și cu toate astea ați atribuit-o. Anul trecut, în februarie 2021, a fost 
licitația. Ce ne răspundeți astăzi când vă întrebăm dacă sunt întârzieri? Ne spuneți că încă nu 
aveți proiectul tehnic și că din cauza stării vremii și a unor chestiuni tehnice încă nu există 
soluția tehnică? Oameni buni, ați înnebunit? Vreți să plecați toți în cătușe acasă? Pentru că așa 
ar trebui să plecați… în cătușe… în frunte cu domnul Grindeanu. Domnul Grindeanu, chemați-i, 
domne, pe ăștia din subordinea dumneavoastră și întrebați-i ce se întâmplă acolo! Luați și 
puneți cap la cap toate documentele! Întrebați-i pe ce-au plătit atâția ani de zile 230.000 de 
euro ca să stea un sol, infestat sau nu cu mercur, ani de zile… 230.000 de euro pe lună! Sunt 
plină de nervi, credeți-mă! E luni. Am început săptămâna cu nervi. Da, m-a întrebat cineva 
ieri… pe cine mai aveți pe listă în afară de Grindeanu? Toți gradații și toți hoții care fură din 
România! Pe toți îi am pe listă! Nu scăpați niciunul! 

(rep. 06.54 S8) Anca Alexandrescu: O să vă arăt în seara asta și documente și-o să vă 
arăt și schema pentru că așa îmi place mie sau fiu acoperită cu documente! De ce nu 
răspundeți niciunul? V-am trimis la toți solicitări de presă, v-am pus întrebări… de ce nu ne 
răspundeți? Răspundeți după două, după trei, după cinci sau nu răspundeți deloc… Ce 
ascundeți? Câte milioane de euro ați împărțit și cui le-ați dat? A venit momentul să vorbiți! Da 
statul trebuie să-și recupereze înapoi banii, dacă banii ăștia s-au dus pe ceva ce se va dovedi 
că nu trebuiau să se ducă! Iar firma nouă care acum a câștigat această licitație și care n-are 
nici autorizație de mediu, nici instalația necesară… este băgată până în gât în scandaluri. 
Domnul Pistol, ce-ați păzit, domne, n-ați văzut că oamenii ăștia sunt băgați într-un grup 
infracțional organizat format din euromasteri și deploy? Pentru o decontaminare fictivă a unui 
batal de la Rafinăria Vega 100 de facturi false! Acele reziduuri nici nu mai existau de ani de zile 
acolo, înțelegeți? Și cu oamenii ăștia vreți să faceți decontaminare? Și veniți și ne spuneți nouă, 
la un an după ce a avut loc licitația, că încă se lucrează la proiectul tehnic, la soluția tehnică și 
că din cauza vremii n-ați putut să luați probe? Păi, domne, într-un an de zile n-a fost o zi, n-au 
fost două, n-au fost trei în care a fost vreme bună? Nu vă e rușine? Domnul Grindeanu, 
coborâți, domne, din avion! Haideți pe pământ! Haideți să vedeți care este realitatea! Dacă, nu, 
plecați, domne, acasă că m-am săturat să vă lăudați în fiecare zi că ați semnat nu știu ce studiu 
de fezabilitate, că ați semnat nu știu ce contract… Domne, da p-astea, furăciunile astea, de ce 
nu le rezolvați, domne? Hai să vă văd la treabă! Ce, domnul Pistol, tremurați? C-o să vorbesc și 
despre dumneavoastră și familia dumneavoastră? O să vorbesc! O să vă iau pe toți la rând!  

(rep. 09.10 S8) Anca Alexandrescu: Și pe domnul Thuma, că domnul Thuma l-a pus pe 
domnul Pistol acolo, că domnul Pistol a fost șef la Consiliul Județean, la apă și canal. Stați că 
vă întreb și despre gunoaie! Urmează! (…) 

Aflu dintr-un raport al Curții de Conturi că domnii de la ANAF… praf!... toate controalele pe 
care le-au descoperit cei de la ANAF cu probleme mari… procese verbale care nu se bazează 
pe lege, nu au justificare, nu au acoperire legală, nu sunt motivate… controale cu dedicație… E 
o listă întreagă. Nu vă vine să credeți! Și ne amenință domnul Heiuș de la ANAF că ne ia de pe 
Facebook pe unde ne ducem… Păi dacă ne luați după cum a zis Curtea de Conturi că… deci 
n-avem nicio șansă… Și dacă am făcut corect, n-avem nicio șansă că, dacă i s-a pus pata 
cuiva pe noi, comandă și… control! 

L-am văzut pe domnul Predoiu de la… care a fost adjunct la SIE. Zice… domne, zice, de 
10 ani îndeplinim criteriile pentru a intra în Schengen. Păi, domnul Predoiu, acum 10 ani erați și 
dumneavoastră pe la SIE, că de vreo 5 ani cred că nu mai sunteți pe acolo. Am înțeles, atunci 
n-aveați voie să vorbiți despre asta, da acum, dacă tot vă faceți partid politic, spuneți, domne, 
adevărul! De ce nu intrăm în Schengen? Că dumneavoastră știți sigur de ce nu intrăm în 
Schengen! Dacă nu vreți să vorbiți, stați, domne, acasă! Nu vă mai faceți niciun partid! Lăsați-
ne-n pace! Serios! 

Aud, însă, că rămânem fără medicamente ieftine. O să intre în această seară directorul 
fabricii Terapia Cluj, în direct cu noi, și o să ne explice de ce după povestea cu Euthyrox-ul care 
a dispărut de pe piață pentru că era foarte ieftin, o serie de alte medicamente vor dispărea. Dar 
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ce ne spune este și mai grav! Că deja două fabrici de medicamente românești au dispărut și că, 
în ritmul acesta, în 5 ani de zile, vor dispărea toate, n-o să mai avem nicio fabrică de 
medicamente în România. Da cui să-i pese, domne? 

Am citit, au făcut colegii de la Europa Liberă o investigație plecând de la cazul cu tânărul 
acela cu Mercedesul săptămâna trecută, pe care n-au putut să-l oprească polițiștii. Și spun 
colegii că, consultându-se cu specialiștii, au constatat că dacă polițiștii noștri ar fi avut anumite 
dotări, ar fi putut să-i spargă geamul, să intervină… Numai la noi mai există, domne, bastoane 
de cauciuc. Nu mai  există nicăieri. Nicăieri nu mai există. Ai noștri, pe hârtie aveau, da erau de 
jucărie pentru că domnul de la care le-au cumpărat fusese demult maior prin Poliție și era 
responsabil de societățile chineze și le-a adus din China. A uitat să spună când le-a livrat că, de 
fapt, erau de jucărie, nu erau ca să le folosească polițiștii. Lasă, că avem BMW-uri! Și la ce ne 
ajută? Sunt atât de nervoasă în această seară… vă spun!... deși e luni… Cât despre politicienii 
noștri, vi se pare că s-a schimbat ceva în ultimele trei zile? Aceleași certuri între ei, aceleași 
neînțelegeri… ne-au anunțat că schimbă din nou ordonanța și modul de calcul pentru factura la 
energie. Vai de noi! Vai de noi! 

 
S9-rep. 11.25 – 13.20, sel. 31-18 
Titluri afișate pe ecran: SCHEMA UNEI AFACERI DE MILIOANE DIN BANI PUBLICI, 

CINE A ÎNCASAT; CUM CIRCULĂ BANII PUBLICI, SCHEMA MILIOANELOR DIN DEȘEURI; 
MANEVRELE DE PE PIAȚA DEȘEURILOR PERICULOASE; DOCUMENTELE UNEI 
ȘMECHERII DE MILIOANE, UNDE AU AJUNS BANII; CINE SUNT ”BĂIEȚII DEȘTEPȚI” CARE 
AU CÂȘTIGAT LICITAȚIA; ACUZAȚII GRAVE LA ANAF, ABUZURI GROSOLANE ALE 
INSTITUȚIEI; CURTEA DE CONTURI DEMASCĂ ILEGALITĂȚILE DE LA ANAF; 
MEDICAMENTELE PRODUSE ÎN ROMÂNIA RISCĂ SĂ DISPARĂ DE PE PIAȚĂ 

Anca Alexandrescu: (…) Sunt atât de nervoasă, nici nu vă închipuiți… N-ați venit aseară la 
emisiune, nu sunt nervoasă pe dumneavoastră, dar sunt nervoasă pe această furăciune 
îngrozitoare. Deci vă spun că pe măsură ce sap și adun documente și descopăr și pun întrebări 
și primesc răspunsuri, domne, mi se urcă sângele în cap. Deci când am citit acest raport de la 
această companie Egis care a fost cerut de cei de la CNADNR… un raport din 29.11.2010 care 
spune că nici pe departe nu e cantitatea despre care spun domnii de la Euroconstruct Trading, 
că nici pe departe concentrația nu este în tonele alea multe… depășirea de mercur… că nici pe 
departe costurile nu sunt alea pe care le-am văzut… zeci de milioane de euro… spun ei, în cel 
mai rău caz, 3,2 milioane de euro ar trebui să coste… hai, 10! Domne, am ajuns la 100 de 
milioane de euro și băieții ăștia care conduc acum… domnul Grindeanu… domnul… cum îl 
cheamă?... Pistol… vor să continue aceeași furăciune, da cu alți băieți deștepți, adică au trecut 
de la ăia care erau cu PDL-ul/PNL la ăștia cer sunt cu PSD-ul. 

Dorin Iacob: Păi e coaliție, nu? 
Anca Alexandrescu: Adică o plimbă de pe stânga pe dreapta, ca să zic așa. 
Dorin Iacob: Da e în coaliție… rămâne acolo, adică…  
(rep. 01.39 S9) Cora Muntean: Păi, da și singura șansă că acum am văzut că încep să se 

certe, da?, și că  își cam arată colții… singura șansă… că da!, domnul Grindeanu, PSD… 
domnul Pistol, dacă… nu știu dacă are carnet de partid, dar fiind pus de domnul Thuma, clar că 
e PNL, da?... Atunci, dacă fac, așa, afaceri împreună, s-ar putea să aflăm și mai multe (…) 

 
S10-rep. 17.01 – 24.31, sel. 31-18 
Titluri afișate pe ecran: MANEVRELE DE PE PIAȚA DEȘEURILOR PERICULOASE; 

DOCUMENTELE UNEI ȘMECHERII DE MILIOANE, UNDE AU AJUNS BANII; CINE SUNT 
”BĂIEȚII DEȘTEPȚI” CARE AU CÂȘTIGAT LICITAȚIA; ACUZAȚII GRAVE LA ANAF, 
ABUZURI GROSOLANE ALE INSTITUȚIEI; CURTEA DE CONTURI DEMASCĂ 
ILEGALITĂȚILE DE LA ANAF; MEDICAMENTELE PRODUSE ÎN ROMÂNIA RISCĂ SĂ 
DISPARĂ DE PE PIAȚĂ; MEDICAMENTELE IEFTINE DISPAR, CUM UMFLĂ STATUL 
PREȚURILE; DE CE NU AJUNGE ROMÂNIA ÎN SCHENGEN, INTERESELE ASCUNSE; 
SCHEMA UNEI AFACERI DE MILIOANE DIN BANI PUBLICI, CINE A ÎNCASAT; CULISELE 
UNEI LICITAȚII DE 157 DE MILIOANE DE LEI; AFACEREA DE MILIOANE CU DEȘEURI 
TOXICE, CINE ÎNCASEAZĂ; 230.000 DE EURO/LUNĂ PENTRU DEPOZITAREA SOLULUI 
CONTAMINAT; CUM CIRCULĂ BANII PUBLICI, SCHEMA MILIOANELOR DIN DEȘEURI; 
NEREGULI GRAVE LA ACHIZIȚIILE PUBLICE, UNDE AU AJUNS BANII; SUMA URIAȘĂ PE 
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CARE O PLĂTEȘTE STATUL PENTRU DEPOZITARE; MAREA ”DECONTAMINARE” A 
AUTOSTRĂZII, AFACERE DE ZECI DE MIL. € 

Anca Alexandrescu: Am alte subiecte… pe mine mă interesează furăciunile din țara asta și 
vreau să le opresc! 

Cora Muntean: Anca, de ce nu-i interesează pe oameni furăciunile la fel de mult…  
Anca Alexandrescu: Îi interesează, crede-mă!, pentru că eu mă uit la audiențele noastre și 

audiențele noastre sunt foarte bune. 
Cora Muntean: Da, dar nu în măsura în care… Bun! De ce le preia toată presa aceste 

materiale, de ce nu le face… 
Anca Alexandrescu: Este opțiunea… este opțiunea fiecăruia din presă. 
Dorin Iacob: Haideți să stabilim despre ce vorbim! Știți despre ce vorbim în cazul ăsta? 

Una din cauzele majore… nu cauza în sine, nu speța asta… una din cauzele majore pentru 
care în România nu se fac autostrăzi de atâta timp pentru că tot timpul povestea asta cu 
autostrăzile a fost tratată drept o chestiune de oportunitate a unora, într-o anumită împrejurare. 
Că schimbi traseul unei autostrăzi, că decontaminezi, că iar schimbi traseul că faci un studiu de 
fezabilitate, că vine un ministru, că pleacă… Trebuie să înțelegem că autoritățile din România 
și, de multe ori cu implicarea mediului de afaceri din România, s-au jucat în jurul subiectului 
autostrăzi doar ca să facă bani pe o anumită etapă și să țină atenția publicului că se va… 

Anca Alexandrescu: Și asta fac în continuare, domnule Iacob… 
Cora Muntean: Și nu s-a făcut nimic… Și asta fac în continuare. Despre asta vorbim, în 

sine, de fapt.  
Anca Alexandrescu: Pentru că investigația noastră… domnul Iacob, lăsați-mă!... Am pornit 

investigația asta de la o licitație care acum… mă rog, anul trecut a fost făcută, dar acum încă nu 
funcționează acest contract și bine că nu funcționează pentru că iată cum am demonstrat și o 
să demonstrez și în seara asta… lucrurile trebuie schimbate fundamental… Din punctul meu de 
vedere, ar trebui anulată orice procedură, făcute toate verificările în teren, văzut exact câți bani 
s-au plătit, cine este vinovat pentru ce s-a plătit până acum și se constată că nu s-au plătit pe 
niște lucrări care s-au făcut și doar așa pentru niște depozitări de pământ absolut aiurea și 
reluat totul de la zero, dar în condiții legale, cu verificări foarte atente. Vreau să vedem 
materialul cu povestea din nou pentru că noi am pornit de la această licitație care și asta este o 
licitație cu cântec pentru că… ce să vezi?!... au câștigat niște băieți care tot ei au contestat 
anumite condiții din caietul de sarcini pe care nu le îndeplineau… nu s-au retras din caietul de 
sarcini și, cu toate astea, au câștigat, oameni buni! Deci înțelegeți? Au câștigat o asociere de 
firme care este apropiată de PSD… a fost în trecut de Mazăre, de domnul Decebal Făgădău… 
este bine ancorată la Constanța și multe altele o să vă arăt în această seară… Nu aveau 
autorizație de mediu, nu au instalația pentru decontaminare, dar mergând de la acest subiect și 
ducându-mă către trecut, am descoperit și furăciunea cealaltă. Pentru că îmi asum când spun! 
Nu poți să plătești 230.000 de euro pe lună firmei Euroconstruct Trading… domnului Dan 
Beșciu, prietenul lui Traian Băsescu, care încearcă pe toate canalele să ne contacteze… 
Domnul Beșciu, ne cunoaștem… mă cunoașteți… știți că nu reacționez la astfel de lucruri… De 
ce încercați pe toate canalele? De ce nu vreți, corect, să se stabilească statul român, instituțiile 
statului… domne, ce e corect, ce e incorect… ce s-a plătit aiurea, să se recupereze banii… Ați 
dat bani cuiva? Veniți, domne, și spuneți cui ați dat bani! Haideți să vedem materialul despre 
poveste și după aia trec la tablă să vă arăt cum funcționează mecanismul politic mână-n mână 
cu furăciunile de sute de milioane de euro! 

A fost difuzat un material înregistrat, cu următorul conținut: 
Voce din off: Povestea deșeurilor toxice din zona Turda a început în 2009, când contractul 

de decontaminare a terenului de pe amplasamentul autostrăzii Transilvania i-a fost încredințat 
lui Dan Beșciu, deținătorul firmei Euroconstruct Trading. Valoarea acestuia era de 24 de 
milioane de euro, o sumă aferentă unei cantități de 75.000 de tone de sol contaminat. Ulterior, 
contractul a fost suplimentat cu încă 70.000 de tone pentru care au fost cerute alte 35 de 
milioane de euro. CNAIR nu a fost însă de acord, iar contractul a devenit obiectul unei acțiuni în 
instanță. Din această cauză, solul contaminat a fost transportat în depozitul temporar de 
deșeuri, din comuna Moldovenești, județul Cluj.  

12 ani mai târziu, în ianuarie 2021, CNAIR deschidea o procedură de licitație pentru 
atribuirea contractului pentru ecologizarea depozitului de deșeuri. Contractul avea o valoare de 
peste 157 de milioane de lei. Suficienți bani cât să stârnească interesul companiei 
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ECOMASTER care a aparținut grupului Rompetrol și care a fost vândută apoi către OIL 
DEPOL, o firmă deținută de oamenii de afaceri Radu Merlă și Dănuț Florescu, apropiați ai 
fostului edil al Constanței, Radu Mazăre. Grupul a decis să transporte deșeurile la peste 400 
km, din Cluj în Prahova pentru a le trata în depozitul deținut de patroni, asta deși nu au 
prezentat o autorizație de mediu valabilă pentru contractul încredințat. 

Ba mai mult, aceștia chiar au semnalat că cerințele impuse pentru decontaminarea solului 
limitează accesul ofertanților. Problema, spuneau ei, era că deșeurile au o concentrație ridicată 
de mercur, iar neutralizarea lor nu se poate face prin ardere, ci cu o instalație specială. Într-
adevăr, firma câștigătoare trebuia să dețină o ”instalație de absorbție termică adaptabilă” care 
să fie folosită la decontaminarea deșeurilor de mercur. Chiar reprezentanții firmei au spus că nu 
dețin așa ceva și cereau Companiei de Drumuri să elimine această condiție. Deși cerința a fost 
respinsă, firma tot a câștigat licitația. 

Ulterior, CNAIR a primit o sesizare de nereguli grave privind procedura de achiziție publică 
din 2021. 

”Apreciem cum că antecontractul de vânzare-cumpărare poate constitui dovada că 
ofertantul are acces la instalația de absorbție termică este total eronată. Instalația trebuie să 
existe fizic și să fie făcută dovada existenței acesteia.” 

O altă neregulă gravă o reprezintă faptul că în momentul depunerii ofertei de către OIL 
DEPOL... niciunul dintre membrii asocierii nu dețineau autorizațiile speciale prevăzute de lege. 

De altfel, nici în decizia Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) nu se 
regăsesc argumente asupra aspectelor esențiale invocate, respectiv: 

- oferta și contractul sunt acte care nu pot fi săvârșite decât de operatori autorizați la 
momentul săvârșirii lor, nulitatea absolută neputând fi acoperită printr-o autorizație ulterioară 
depunerii și semnării lor. 
Autoritatea contractantă a încălcat grav principiul tratamentului egal și nediscriminatoriu, se 
arată în sesizarea făcută. 

Mai mult, potrivit informațiilor Realitatea Plus, pentru depozitul în care a fost mutat solul 
există o autorizație de construire în regim de urgență, obținută în 2009. Aceasta ar fi trebuit, 
însă, transformată în autorizație definitivă după ce se obținea Acordul de mediu. Acesta nu s-a 
obținut nici până în prezent.  

Cu toate acestea, statul român plătește bani frumoși pentru depozitarea solului în acel 
depozit. Într-un răspuns pentru Realitatea Plus, reprezentanții CNAIR au spus că „Pentru 
depozitarea solului contaminat în depozitul de deșeuri periculoase din comuna Moldovenești, 
proprietarul percepe o chirie de 3,5 euro pentru fiecare tonă lunar, iar suma totală este de 
230.000 de euro/lună.” 

Potrivit informațiilor obținute de Realitatea Plus, toți banii plătiți de CNAIR în lipsa acelor 
acte și a autorizațiilor legale de construire și mediu, trebuie imputați de către Curtea de Conturi 
și de către procurori persoanelor responsabile și recuperați de către Statul Român.  

Unele imagini au fost însoțite de marcajul youtube.com. 
 
S11-rep. 32.51 – 39.39, sel. 31-18 
Titluri afișate pe ecran: SUMA URIAȘĂ PE CARE O PLĂTEȘTE STATUL PENTRU 

DEPOZITARE; SCHEMA UNEI AFACERI DE MILIOANE DIN BANI PUBLICI, CINE A 
ÎNCASAT; CULISELE UNEI LICITAȚII DE 157 DE MILIOANE DE LEI; AFACEREA DE 
MILIOANE CU DEȘEURI TOXICE, CINE ÎNCASEAZĂ; 230.000 DE EURO/LUNĂ PENTRU 
DEPOZITAREA SOLULUI CONTAMINAT; CUM CIRCULĂ BANII PUBLICI, SCHEMA 
MILIOANELOR DIN DEȘEURI; NEREGULI GRAVE LA ACHIZIȚIILE PUBLICE, UNDE AU 
AJUNS BANII; MANEVRELE DE PE PIAȚA DEȘEURILOR PERICULOASE; MAREA 
”DECONTAMINARE” A AUTOSTRĂZII, AFACERE DE ZECI DE MIL. €; CINE SUNT ”BĂIEȚII 
DEȘTEPȚI” CARE AU CÂȘTIGAT LICITAȚIA; DOCUMENTELE UNEI ȘMECHERII DE 
MILIOANE, UNDE AU AJUNS BANII; DEȘEURI DEPOZITATE ILEGAL, AFACERE DE 
MILIOANE DE EURO 

Anca Alexandrescu: (…) vreau să vă arăt schema furăciunii. V-am prezentat săptămâna 
trecută, dar am mai adăugat informații pentru că am descoperit lucruri noi. V-am spus că este 
vorba de un contract de 35 de milioane de euro care a fost semnat în 2009 cu firma 
Euroconstruct a domnului Dan Beșciu, prietenul apropiat al lui Traian Băsescu. Între timp, 
firma… ce să vedeți?!... a intrat în insolvență la cerere, în 2018. Cine este lichidator judiciar? 
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Această firmă… Dinu, Urse și asociații… M-am uitat și eu să văd cine a pus mâna pe lichidarea 
judiciară a firmei prietenului lui Traian Băsescu. E o firmă… foarte interesant… profesioniști în 
insolvență, scrie pe site-ul lor… da ce să vezi?!... că ei s-au ocupat și de firmele familiei 
Păunescu… și au fost făcute praf… se ocupă de studiourile de la Buftea unde e un scandal cât 
casa… de UTA Arad, de Bellagio… Bellagio… Belu, îți aduci aminte de Bellagio? Sunt niște 
domni cu lumea interlopă, cu… care ce credeți că făceau?... Înființau firme pe bandă, erau 
amestecați în scandaluri cu bătăi, cu droguri, cu tot felul de înșelăciuni… o băgau în insolvență, 
înființau alta… Cine se ocupa de insolvența acestor firme? Domnii aceștia… Tot domnii aceștia 
se ocupă de insolvența Bet Cafe, firma de pariuri a lui Dinu Patriciu, firmă care a fost omorâtă 
peste noapte pentru că așa și-a dorit Sebastian Ghiță printr-o decizie a Guvernului Ponta, când 
toate celelalte firme care îl concurau au fost scoase de pe piață. Foarte interesant cum de 
această firmă ajunge la acela mai importante nume. Cine oare decide aceste lucruri? Să fie 
doar o întâmplare, o coincidență? Merg mai departe… Deci contractul de 35 de milioane de 
euro, inițial, s-a cerut de către cei de la Euroconstruct să fie suplimentat. Au spus că nu doar 
65.000 de tone sunt contaminate, sunt încă 75.000 și mai trebuie încă 35 de milioane. CNAIR-
ul a refuzat atunci și au zis… Nu, domne, revenim… Și a rămas acolo cantitatea depozitată… o 
parte este încă pe terenul respectiv… Da, ce să vedeți? Că de-atunci din 2010 și până astăzi s-
au plătit, conform celor de la CNAIR, pentru că au zis că plătesc 230.000 de euro, încă 20 de 
milioane pentru chirie pe spațiul respectiv. În plus, cei de la Euroconstruct Trading au dat în 
judecată CNAIR-ul pentru că din 2015 n-au vrut să mai plătească pe perioada 2015 – 2018 și 
au câștigat în instanță… au titlul executoriu de anul acesta pentru 10 milioane de euro. Ce s-a 
gândit domnul Pistol de la CNAIR, noul director de anul trecut? Domne, păi stai un pic! Dacă 
niște băieți fac bani atât de ușor, de ce să nu mai facem noi o licitație? Ăștia sunt cu PDL-ul, 
cu… să-i lăsăm! Să găsim alții care sunt buni… Sunt ăștia de-acum… Și a venit noua asociere 
între ECOMASTER și OIL DEPOL, o asociere care este într-un dosar DIICOT acuzată de grup 
infracțional organizat pentru decontaminarea unui batal de la Vega… 100 de facturi false pentru 
niște deșeuri care nu mai existau de ani de zile acolo. Și, cu toate astea, cei de la CNAIR atunci 
când au organizat licitația și au desemnat câștigători, n-au ținut cont că sunt acuzați de 
decontaminări false. Mai mult, deși nu îndeplineau condițiile, adică nu aveau autorizație de 
mediu, nu au făcut dovada că au instalația care trebuie să decontamineze solul respectiv, i-au 
declarat câștigători. Cine este această firmă? Radu Merlă și Dănuț Florescu, doi cunoscuți 
oameni de afaceri din Constanța. Soția domnului Merlă este directoare în Primăria Constanța 
încă de pe vremea lui Radu Mazăre. Sunt cunoscuți pentru afaceri imobiliare în Constanța. 
USR-ul a contestat unul dintre proiectele lor imobiliare… un bloc de șase etaje construit în 
Parcul Tăbăcăriei. PUZ-ul a fost aprobat în continuare și de ceilalți primari care-au venit după 
Mazăre… l-au reînnoit. Mai mult, această asociere este abonată la contracte, la OMV și Lukoil 
pentru spălări de instalații. Așa se face afacerea! Domnule Grindeanu, unde sunteți? Chemați-l, 
domne, pe domnul Pistol și întrebați-l! Ce-a fost în capul dumneavoastră? Pe ce s-au plătit 
acești bani? Am înțeles, sunteți de un an de zile acolo, da nu vreți să știți ce s-a întâmplat în 
trecut ca să nu se mai repete în prezent? Pentru că văd că aceeași furăciune se dorește să se 
continue. Aceste lucruri nu pot fi șterse cu buretele pentru că eu, astăzi, am sunat la primăria 
Moldovenești pentru că mi-a șoptit o păsărică că domnii aceștia de la Euroconstruct care au 
acolo așa-zisul depozit pentru care statul român plătește 230.000 de euro pe lună, am auzit că 
au fost amendați că este neconform. Și primisem documentele care arătau că abia în anul 2013 
firma Euroconstruct a făcut alipirea terenurilor, deși contractul era din 2009. Atenție! Au avut o 
autorizație provizorie. Pe ce? Pe un teren extravilan agricol. Și-o să vedeți ce mi-a spus 
primarul din Moldovenești. Au primit și amendă! Va intra în legătură directă cu noi, în această 
seară. Oameni buni, o furăciune de aproape 100 de milioane de euro. Nu am auzit Curtea de 
Conturi, nu am auzit ministrul să trimită Corpul de Control, nu am auzit DNA-ul… afacerea 
continuă, deși… iată!... nu sunt respectate condițiile legale. Înțeleg că trebuie să iau pauză de 
publicitate… Ne întoarcem după pauză… în legătură directă cu noi va fi primarul din 
Moldovenești care ne va spune dacă are sau nu autorizație acest așa-zis depozit pentru care, 
din banii noștri, se plătesc… din 2009 și până acum… 230.000 de euro pe lună. Revenim 
imediat! 

Pe video-wall, cu titlul HOȚIA DE 150 MILIOANE DE EURO, a fost prezentată o schemă 
cu fotografiile unor oameni politici și a unor oameni de afaceri (de exemplu, Traian BĂSESCU, 
Dan BEȘCIU-EUROCONSTRUCT TRADING SA, Dinu, URSE și asociații-lichidator judiciar, 
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Sorin GRINDEANU-Min. Transporturilor, Cristian PISTOL-director CNAIR, Hubert THUMA-fost 
director CJ Ilfov, Radu MAZĂRE, Radu MERLĂ, Dănuț FLORESCU) și a legăturilor dintre 
aceștia (contracte și sume de bani). Uneori, din cauza calității înregistrărilor deținute de CNA, 
unele dintre textele titrate nu au fost lizibile.  

 
S12-rep. 46.59 – 53.50, sel. 31-18 
Titluri afișate pe ecran: SCHEMA UNEI AFACERI DE MILIOANE DIN BANI PUBLICI, 

CINE A ÎNCASAT; CULISELE UNEI LICITAȚII DE 157 DE MILIOANE DE LEI; AFACEREA DE 
MILIOANE CU DEȘEURI TOXICE, CINE ÎNCASEAZĂ; 230.000 DE EURO/LUNĂ PENTRU 
DEPOZITAREA SOLULUI CONTAMINAT; CUM CIRCULĂ BANII PUBLICI, SCHEMA 
MILIOANELOR DIN DEȘEURI; CINE SUNT ”BĂIEȚII DEȘTEPȚI” CARE AU CÂȘTIGAT 
LICITAȚIA; DOCUMENTELE UNEI ȘMECHERII DE MILIOANE, UNDE AU AJUNS BANII; 
DEȘEURI DEPOZITATE ILEGAL, AFACERE DE MILIOANE DE EURO; NEREGULI GRAVE 
LA ACHIZIȚIILE PUBLICE, UNDE AU AJUNS BANII; MANEVRELE DE PE PIAȚA 
DEȘEURILOR PERICULOASE; SUMA URIAȘĂ PE CARE O PLĂTEȘTE STATUL PENTRU 
DEPOZITARE; MAREA ”DECONTAMINARE” A AUTOSTRĂZII, AFACERE DE ZECI DE MIL. € 

În direct, prin telefon: Ioan Mărginean (primar comuna Moldovenești) 
Anca Alexandrescu: Eu v-am contactat astăzi și v-am întrebat pentru că am avut o 

informație că în urmă cu mai mulți ani dumneavoastră ați amendat această proprietate unde se 
află depozitate solurile contaminate de pe Autostrada Transilvania și mi-ați povestit ce s-a 
întâmplat. Vă rog, povestiți-le și telespectatorilor ce mi-ați spus mie astăzi la telefon.  

Ioan Mărginean: În 2013, am contactat firma respectivă care deține acest depozit și i-am 
cerut că trebuie să intre în legalitate. Am vorbit cu cei de la Consiliul Județean, cu arhitectul-șef 
de pe vremea aceea și am convenit împreună, am stabilit o întâlnire, ne-am dus la fața locului, 
am constatat că are autorizația expirată… era o autorizație… cum să zic?... temporară și atunci 
am încercat să vedem care sunt soluțiile ca să intre în legalitate pentru că depozitul era deja pe 
teren și trebuia rezolvat într-un fel sau altul. Și atunci, procedural, asta era… să-i dăm o 
amendă și să intre în legalitate pentru că terenul este în extravilanul comunei. Noi n-am avut 
cum să dăm autorizație lor și au nevoie de un studiu de oportunitate și să facă o documentație, 
un PUZ… un plan urbanistic zonal ca să introducă terenul în intravilan. În mare, asta e… 

Anca Alexandrescu: Terenul a fost introdus în intravilan?  
Ioan Mărginean: Păi, ei… da, atunci au cerut un certificat de urbanism pentru alipirea 

terenurilor pentru că erau mai multe terenuri… nu mai știu… 3 sau 4 sau mai multe terenuri…  
Anca Alexandrescu: Patru terenuri… am eu extrasul de carte funciară… Era teren agricol, 

la acel moment.  
Ioan Mărginean: Da, eu cred că și acum este teren agricol pentru că nu are autorizație și 

nu este în intravilan. 
Anca Alexandrescu: Deci nu a fost trecut în intravilan și nici n-a primit autorizație… 

Domnule primar, de ce vă întreb… pentru că eu sunt în posesia acelei autorizații provizorii, a 
fost emisă în 2009, era doar pentru un an de zile, a expirat în 2010. 

Ioan Mărginean: Da… 
Anca Alexandrescu: Dumneavoastră ați încercat în 2013 să îi forțați împreună cu Consiliul 

Județean Cluj, fiind în extravilan, nu puteați să faceți decât împreună cu Consiliul Județean 
aceste demersuri… Nu s-a întâmplat absolut nimic… Suntem în 2022… Vreau să vă mai întreb 
ceva… Afectează acel depozit vecinătatea localității dumneavoastră? Pentru că în rapoartele 
pe care ei le-au trimis către CNADNR spun că, din cauza faptului că sunt depozitate acolo 
acele soluri infestate, apele pluviale și pământul din zonă ar fi putut avea de suferit și că de-
asta ar trebui cât mai repede decontaminate. S-a făcut un studiu în zonă? Aveți informații în 
legătură cu modul cum afectează acest depozit?  

Ioan Mărginean: Discuțiile care le-am avut cu Mediul… nu, nu, nu cred că afectează… nu 
am avut nicio reclamație pentru că este și o stână de oi în apropierea depozitului respectiv… nu 
s-au plâns ca să aibă ceva probleme, să infecteze apa în sol sau ceva de genul… Eu nu 
cunosc, dar intrarea în legalitate este… cum să zic?... trebuie să intre în legalitate pentru că 
toată lumea trebuie să respecte legea. 

Anca Alexandrescu: Da au trecut, domnule primar, 9 ani de-atunci. Noi am făcut solicitare 
și la Consiliul Județean Cluj, da nu ne-a răspuns nimeni, desigur… Acum este de competența 
celor de la Consiliul Județean Cluj, nu?  
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Ioan Mărginean: Păi, da, pentru că trebuie să… studiul de oportunitate trebuie să 

depună… Cred că este depus la Consiliul Județean… nu știu să vă spun mai multe detalii, în ce 
fază este… 

Anca Alexandrescu: Am înțeles…  
Ioan Mărginean: Eu știu că atunci le-am dat o amendă și, în procesul verbal respectiv, le-

am cerut ca să intre în legalitate. Cred că aveau un termen de 2 ani. Nu știu să vă spun sigur, 
da aproximativ 2 ani de zile, cred că ăsta era termenul legal… de intrare în legalitate. 

Anca Alexandrescu: Doamna Cora Muntean dorește să vă pună o întrebare domnule 
primar, dacă sunteți de acord? 

Ioan Mărginean: Poftiți!  
Cora Muntean: Da, domnule primar, înțeleg că acel teren contaminat e acolo… nu știu… 

lângă o localitate, da?, fiind extravilan. Dumneavoastră spuneți că nu este contaminat, dar 
acele deșeuri… 

Anca Alexandrescu: Nu, nu, nu… Nu, Cora, ai înțeles greșit… Pe terenul de lângă 
Moldovenești a fost cărat solul contaminat de la Mihai Viteazul. 

Cora Muntean: Așa, bun! Exact, da! Eee, acolo nu ar trebui făcute niște… chiar dacă s-au 
luat probe pentru mediu, dar nu ar trebui, totuși… că așa o să-l țină terenul ăla… solul acela 
contaminat…  

Anca Alexandrescu: Da, dar nu e treaba domnului… domnul primar n-are ce să facă că 
este în extravilanul comunei respective, deci domnul primar nu are ce să facă… 

Dorin Iacob: E pe raza județului, practic… 
Anca Alexandrescu: Este pe raza județului.  
Cora Muntean: Păi, bun, dar domnul primar e într-un județ unde are un președinte de 

Consiliu Județean… 
Dorin Iacob: Păi aia a și făcut… 
Anca Alexandrescu: Păi asta a făcut… 
Cora Muntean: Păi de doi ani…  
Anca Alexandrescu: Nu e al domnului… președintele Consiliului Județean e PNL, domnul e 

de la UDMR. 
Cora Muntean: Nu am zis că el este… am zis că este un președinte de Consiliu Județean 

care de la orice partid ar fi, ar trebui să vegheze ca acel sol contaminat să nu reprezinte un 
pericol și ca să nu se mai dea într-una 35 de milioane de euro pentru că cineva ține acolo solul 
ca să ia niște bani.  

Anca Alexandrescu: Păi, nu… proprietarul acelui pământ este Compania Națională de… 
CNAIR-ul, da? Deci ei sunt… 

Dorin Iacob: E în depozit acolo… 
Anca Alexandrescu: Nu e… deci, acolo, ei doar sunt vecini, ca să zic așa, cu construcția 

respectivă… (…) O să încerc să ajut eu să se lămurească situația de-acolo și să intre în 
legalitate, totuși. 

(rep. 06.32 S12) Pe ecran a fost prezentat Extrasul de Carte Funciară pentru Informare 
(ANCPI Cluj; Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Turda). 

 
S13-rep. 52.50, sel. 31-12 – rep. 11.27, sel. 31-19 
Titluri afișate pe ecran: SCHEMA UNEI AFACERI DE MILIOANE DIN BANI PUBLICI, 

CINE A ÎNCASAT; CULISELE UNEI LICITAȚII DE 157 DE MILIOANE DE LEI; AFACEREA DE 
MILIOANE CU DEȘEURI TOXICE, CINE ÎNCASEAZĂ; 230.000 DE EURO/LUNĂ PENTRU 
DEPOZITAREA SOLULUI CONTAMINAT; CUM CIRCULĂ BANII PUBLICI, SCHEMA 
MILIOANELOR DIN DEȘEURI; NEREGULI GRAVE LA ACHIZIȚIILE PUBLICE, UNDE AU 
AJUNS BANII; MANEVRELE DE PE PIAȚA DEȘEURILOR PERICULOASE; SUMA URIAȘĂ 
PE CARE O PLĂTEȘTE STATUL PENTRU DEPOZITARE; MAREA ”DECONTAMINARE” A 
AUTOSTRĂZII, AFACERE DE ZECI DE MIL. €; CINE SUNT ”BĂIEȚII DEȘTEPȚI” CARE AU 
CÂȘTIGAT LICITAȚIA; DOCUMENTELE UNEI ȘMECHERII DE MILIOANE, UNDE AU AJUNS 
BANII; DEȘEURI DEPOZITATE ILEGAL, AFACERE DE MILIOANE DE EURO 

În direct, prin telefon: Ioan Mărginean (primar comuna Moldovenești) 
Dorin Iacob: Dați-mi voie să încerc să fac o poză… cum acționează statul român în cazul 

acesta sau cum nu acționează… 
Anca Alexandrescu: Și după aia vin eu cu bombele… 
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Moderatoarea a solicitat să fie prezentată autorizația de construcție provizorie care a fost 

emisă în 2009. 
Anca Alexandrescu: Iată, domnul primar a zis că în 2013 atunci când s-a făcut alipirea… 

avem și datele de la cartea funciară din 2013… în timp ce vorbește domnul Iacob, să arătăm 
documentele ca să vadă toată lumea că avem documentele…  

Dorin Iacob: În primul rând, vorbim despre autostrada Bechtel care a primit un anumit 
traseu, la un moment dat. Traseul respectiv al autostrăzii Bechtel dă direct pe teritoriul fostelor 
uzine chimice din Turda, uzinele chimice din Turda și tot ce a rămas acolo e un factor de 
poluare în Turda și de emoție foarte vechi și Bechtel-ul cu Egis unde a lucrat doamna Clotilde 
Armand, consultantul lor, au spus… 

(rep. 00.45 S13) Pe ecran a fost prezentat Extrasul de Carte Funciară pentru Informare 
(ANCPI Cluj; Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Turda). 

 Mihai Belu: Foarte importantă informația… 
Dorin Iacob: Da, ca să vezi că toată lumea se adună… știi?... este pe undeva prin jurul 

subiectului… 
Cora Muntean: La pradă…  
Dorin Iacob: Sigur, construcțiile de autostrăzi atrag multă lume… numai că noi nu le 

construim… atragem lume, se fac bani, da autostrada nu apare… eee, și această… loc în care 
se împotmolesc ei cu autostrada și cu faptul că statul român, da?, care propunea traseul 
autostrăzii trebuie să ia măsuri să decontamineze acel loc, acel traseu al autostrăzii… Se 
procedează în felul următor… Se face o licitație, câștigă o firmă a domnului Beșciu… mă rog, 
un consorțiu de firme care se apucă să mute o parte din acel pământ de-acolo ca ăștia să facă 
autostrada repede urmând ca acolo unde-l mută acel pământ să fie decontaminat, mă 
înțelegeți?  

(rep. 01.48 S13) Pe ecran a fost prezentată Autorizația de Construire din 2009. 
Dorin Iacob: Da, culmea e că ce mută? Cât mută din pământ? Doar o parte, restul rămâne 

tot în Turda și pe teritoriul orașului Turda și în capul cetățenilor din Turda. Deci cât să se pună o 
curbă, un picior de autostradă, acolo, undeva… Asta-i un aspect, ca să vă dați seama de 
superficialitate când vorbim noi de mediu, de autostradă, de priorități, de tot… Se duce domnul 
Beșciu care e o firmă privată… una din primele firme de construcții din România… își mută pe 
un teren propriu… nu știu… cumpără ceva acolo și așteaptă… are contract prima dată domnia-
sa ca să decontamineze, să mute… până la un moment dat… spune… mai vreau 35 de 
milioane de euro… nu știu pe ce criterii, trebuie să stabilească asta cei… 

Anca Alexandrescu: Păi, nu, a trimis un raport… citează un raport al unei firme străine… O 
să arătăm și documentul…  

Dorin Iacob: Care spune uite ce și cum… Ăștia spun… Nu-ți mai dăm ție Beșciu 35 de 
milioane de euro… stă Beșciu de nu știu cât timp și face bani din faptul că rămâne terenul 
acolo… ăștialalți vin acum și descoperă că trebuie 35 de milioane de euro ca să continui da cu 
altcineva… pe cuvânt, îți vine să râzi, să plângi... nu știu… 

Anca Alexandrescu: Nu, că trebuie încă 35 de milioane… 
Dorin Iacob: Că trebuie încă 35… Păi, nu… 
Cora Muntean: Păi, asta zic, că este o sursă de a face periodic 35 de milioane… 
Dorin Iacob: Da te face că faci autostrăzi…  
Cora Muntean: Exact! 
Anca Alexandrescu: Vă rog să arătați și autorizație de construcție…  
Dan Ionescu: Dacă-mi permiți și mie un mic amendament, o corectură, o… dacă se 

poate… (…) Tot ce vreau să spun este că aceste două personaje… Merlă și Florescu… nu mai 
au treabă cu familia Mazăre sau familia Mazăre cu ei de vreo 10 – 12 ani, nici măcar nu se 
salută… 

Anca Alexandrescu: Așa…  și care-i relevanța? 
Dan Ionescu: Păi, voiam să spun că în altă parte este susținerea, nu la Radu Mazăre.  
Anca Alexandrescu: Așa… Nu la PSD?  
Dan Ionescu: Ba da! La Radu Stroe. 
Anca Alexandrescu: Păi și atunci despre ce vorbim? 
Dan Ionescu: La Radu Stroe, da nu la Radu Mazăre…  
Anca Alexandrescu: Nu există Radu Stroe, poate Felix Stroe… 
Dan Ionescu: Nu, Felix Stroe… Felix Stroe și nu Radu Mazăre.  
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Anca Alexandrescu: Așa, aceasta este autorizația de construcție. Nu e tot PSD?  
Dan Ionescu: Da, da nu e Radu Mazăre… nu știu… asta încerc să spun… (neinteligibil; s-a 

vorbit în același timp) 
Anca Alexandrescu: În trecut, au pornit afacerile cu Radu Mazăre… 
Dan Ionescu: Tocmai voiam să spun că au fost… doamna asta Merlă… doamna Merlă din 

primărie a fost într-un conflict deschis permanent cu Radu Mazăre, deci nu a fost susținut de 
Radu Mazăre… 

Anca Alexandrescu: Am înțeles… Vrei să-i aperi pe Radu Mazăre și pe doamna Merlă…   
Dan Ionescu: Nu-l apăr pe Radu Mazăre… nu… 
Mihai Belu: Pe doamna Merlă, în nici un caz… 
Dorin Iacob: Autostrada tot nu s-a făcut… 
Anca Alexandrescu: Dane, uite care e problema… Noi, în seara asta, vorbim despre o 

furăciune de 100 de milioane de euro. Dacă tu vii aicea să aperi niște personaje, schimbăm 
subiectul, să știi!  

Dan Ionescu: Nu schimbăm, dar am vrut doar să spun… 
Anca Alexandrescu: Dar ce legătură asta cu… 
Dan Ionescu: Acolo trebuia să fie Felix…  
Anca Alexandrescu: Am spus că este susținut din zona PSD-ului și că au preluat și 

următorii primari, inclusiv Decebal Făgădău? (neinteligibil; s-a vorbit în același timp) 
Anca Alexandrescu: Pe mine mă interesează că aceeași furăciune de 35 de milioane de 

euro se continuă acum. 
Dan Ionescu: Iar, dacă vrei, spun și despre Beșciu o chestie foarte interesantă…  
Mihai Belu: Altă chestie foarte importantă care deja la dosarele astea eu o calculez un 

pic… Se apropie cred că de prescripție, dacă nu s-a prescris povestea asta… Ba nu, e foarte 
important pentru că ei n-au anchetat… a spus Curtea de Conturi că nu e bine… ăla s-a dus în 
partea aialaltă… în funcție de încadrarea pe care o vor găsi și din experiență, că avem cazul 
Costa care a distrus două mașini și l-au încadrat la tulburarea liniștii și ordinii publice. Dacă-i 
încadrează la o infracțiune de mai mică anvergură, chiar și cu același prejudiciu, dacă nu se 
grăbesc autoritățile, se prescrie. Autostrada asta parcă a fost blestemată. Că ținem minte… și 
cu Bechtel-ul a plecat… Egis-ul doamnei Clotilde… 

Anca Alexandrescu: Așa…  
Mihai Belu: … a încasat 50 de milioane de euro… 
Anca Alexandrescu: Perfect! Hai să vedem ce spune Egis-ul… 
Mihai Belu: Da, da, tot din afacerea asta. 
Anca Alexandrescu: Deci din data de 29.11… 
Dorin Iacob: Pe cine să crezi aici?  
Anca Alexandrescu: Atenție! În data de 29.11.2020… și vă rog să pregătiți să arătați 

documentul… un raport Egis, la cererea CNADNR-ului, care superviza lucrările de construire 
autostrada Brașov – Cluj – Borș, spune următorul lucru… Vă rog să arătați documentul, nu 
extrasul de carte funciară… Da! Deci spune așa… Că au estimat, de fapt, 24… asta este doar 
pagina 10 pe care v-am rugat eu… cu recomandările… dar vreau să arătați documentul integral 
ca să se vadă că e din 29.11.2010, da? Deci e estimează că doar 24.000 de tone de pământ 
este infestat cu mercur… atenție!, 24.000, deși domnii de la Euroconstruct Trading spuneau, pe 
baza unui alt studiu, că inițial au fost 75.000, după care s-au mai făcut încă șaizeci și nu știu cât 
și s-a ajuns la 141.000 de tone. 

(rep. 06.50 S13) Pe ecran a fost prezentat raportul Egis Group privind decontaminarea 
solului de la Autostrada Transilvania întocmit pentru CNADNR. 

Mihai Belu: Și vreau să fac… foarte important e, pe tema asta… în 2009 era celebra… 
dacă-ți mai aduci aminte… Dorina Tiron la CNADNR… 

Anca Alexandrescu: Exact!  
Mihai Belu: … și ea a fost schimbată la începutul lui 2010 de… Boagiu cred că era ministru 

al Transporturilor și ăia au cerut de la Egis raport nou… directorul a zis: Stai să vedem ce-au 
făcut ăștia… 

Anca Alexandrescu: Atenție!... acum discutăm despre trecut, dar vreau să discutăm și 
despre prezent pentru că pe mine mă interesează și noua licitație (neinteligibil) Egis, forma 
doamnei Clotilde Armand, cum bine ați spus, da? Doar 24.000 de tone sunt infestate cu 
mercur, dintre care considerăm că doar 8.000 de tone depășesc limita maxim acceptată. 
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Mihai Belu: Aplauze! Că știi că pe asta am simțit-o… Aplauze că pe asta am simțit-o din 

emisiunea trecută… 
Anca Alexandrescu: Atenție! Mai departe, spune așa… Luând în considerare costurile pe 

care Euroconstruct le-a estimat de separare a mercurului de teren… de decontaminare… este 
de 1.352 euro/tonă, estimăm că tratamentul cu incinerare, spun ei… așa era la vremea 
respectivă, deja găsită soluția tehnică… atenție!... atunci, la vremea respectivă, s-a găsit soluția 
tehnică, da? Bun! Estimarea ar fi că ar costa 3.2 milioane euro. Oameni buni… 3,2 milioane 
euro… Întrebarea mea este de ce cei de la CNADNR nu au ținut cont de acest raport care 
spune… Bun! Am înțeles, poate nu costa 3 milioane, poate costa 10… domne, da 35 + 35 + 
35… adică da ce facem? Multiplu de 35 de milioane de euro? Mai mult de atâta, mergem mai 
departe… Venim în ziua de astăzi, da? Și vine și ne spune așa CNAIR-ul… pentru că l-am 
întrebat… dar, între timp, am aflat așa… că cei care au făcut caietul de sarcini pentru această 
licitație… cea de-acum… de aceea spun eu că domnul Pistol este vinovat… Când s-a făcut 
caietul de sarcini pentru această licitație era directorul Direcției de Implementare Proiecte care 
se ocupa cu așa ceva, da? Ca să fie foarte clar! Între timp, a devenit și mai mare. Vin cei de la 
CNAIR și ne spun așa… că eu îi întreb… Domne, în ce stadiu sunteți că ați făcut licitația anul 
trecut în luna februarie, care a fost contestată. Cei de la CNSC au spus că… da, într-adevăr, 
ăștia n-au nici autorizație de mediu, nu au nici instalația care trebuie… Ce spun ei așa? Haideți 
să vă spun că ei, de fapt, n-au soluția tehnică, deși ea este stabilită încă din 2009 – 2010 
soluția tehnică… Vin acum și spun așa… De ce? Pentru că vreau să ajung în altă parte… De 
ce n-au instalația și de ce n-au soluția tehnică? Pentru că acești noi șmecheri au încercat să 
vină cu o altă soluție tehnică care nu corespunde standardelor Uniunii Europene și suntem în 
pericol de infringement. Mai mult de atâta, Agenția de Mediu Ploiești pentru că ei vor să 
transporte acest sol contaminat la 400 km distanță, la Ariceștii Rahtivani, în Prahova… 

Dorin Iacob: Deci din Transilvania în Prahova… 
Anca Alexandrescu: Exact!... și cei de la autoritățile de mediu din Prahova au zis: Nu, 

domne, nu au autorizație nici pentru acest tip de decontaminare… 
Dorin Iacob: Nici pentru transport… 
Anca Alexandrescu: … nici pentru instalație, nici pentru aducerea acelei cantități aici. Și ce 

ne spun cei de la CNAIR în momentul în care noi întrebăm: Domne, în ce stadiu sunteți cu 
proiectul? Ne spun așa… În prezent… atenție!... la un an și ceva, aproape un an și jumătate 
după ce s-a organizat licitația… În prezent, se definitivează documentația tehnică prin 
integrarea informațiilor și datelor solicitate de către beneficiar și supervizor, urmând a fi aprobat 
proiectul tehnic. Mai departe… În ceea ce privește graficul de proiectare și execuție, menționăm 
că au fost înregistrate întârzieri atât din cauza condițiilor meteo nefavorabile care nu au permis 
accesul și prelevarea de probe din cadrul depozitului, analizele care erau absolut necesare 
pentru realizarea proiectului tehnic, cât și a necesității clarificării unor aspecte din cadrul 
proiectului tehnic. Domne, înțelegeți? Deci ăștia nici măcar nu știu care-i proiectul tehnic că ei 
spun că… 

Dorin Iacob: Da ce-ai licitat atunci pentru că trebuia să fie un studiu anterior caietului de 
sarcini. 

Anca Alexandrescu: Bravo! Bravo! Bravo! Atunci pe ce bază ați stabilit că va costa 35 de 
milioane de euro?  

Dorin Iacob: Exact! 
Anca Alexandrescu: Ce condiții meteo? Adică, iertați-mă… Da într-un an și jumătate n-a 

fost o zi bună… condiții meteo ca să poți să iei niște probe? 
Mihai Belu: Nu, da de unde le iei? Că acolo e un munte mare de pământ adus… 
Dorin Iacob: Da… și depinde despre ce vorbim… vorbim… raportul care l-ai citit înainte… 
Anca Alexandrescu: Da! 
Dorin Iacob: Vorbim despre ce s-a decontaminat până acum, ce mai e de decontaminat pe 

acel teren privat, ce mai e de mutat din Turda… e… 
Cora Muntean: Da, nu… este delirant pentru că dacă este… deci dacă este un teren 

contaminat, da?… 
Dorin Iacob: E delirant, așa e… 
Cora Muntean: … care este periculos, este chestiune de securitate…  
Dorin Iacob: Până la urmă vorbim despre mediu și sănătate…  
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Cora Muntean: Exact! Exact! Da! Bun! Atunci trebuie luate măsuri de îndată și să nu se 

mai lase să se facă asemenea manevre pentru că sunt oamenii aceia din zonă… sunt în pericol 
mai mult dacă este neasigurat, în sensul că nu este complet etanșat… 

Dorin Iacob: Să curgă… da, da, da…  
Cora Muntean: … se infiltrează în sol, se duce în… 
Dorin Iacob: Se duce în apă… 
Cora Muntean: … că asta era problema că unii au acuzat… bun! Pot să înțeleg… Ba mai 

mult, cică vor să-l și plimbe prin țară… 
Dorin Iacob: Păi înțelegeți că în Turda face autostrada o curbă pe lângă terenul contaminat 

dincolo… 
Anca Alexandrescu: 400 de km vor să-l plimbe… Și nici n-au autorizație pentru asta…  
Cora Muntean: Deci eu așa înțeleg… domne, acolo nu e nimic, de fapt, ăia iau câte 35 de 

milioane, periodic, pentru nimic, da?, că dacă ar fi ceva s-ar alerta statul… 
Anca Alexandrescu: Exact! 
Cora Muntean: … ăia au tot interesul să nu fie licitația organizată cum trebuie și să se 

intre… nu știu în ce legalitate să se intre… și nu ne atingem că e un teren privat pe care 
Euroconstruct sau cine… sau domnul… 

Anca Alexandrescu: Beșciu… 
Dorin Iacob: Păi, nu, Euroconstruct a câștigat un proces împotriva CNADNR-ului de 10 

milioane de euro ca să vină să decontamineze… 
Cora Muntean: Da, ăsta de la CNAIR… 
Anca Alexandrescu: Pentru plată în continuare…  
Cora Muntean: Bun! Deci cineva… nu știu… domnul Grindeanu… el e cel mai mare sau nu 

știu.. cei de la… domne, să se ducă sau să ceară niște rapoarte reale pentru că, așa, de făcut 
bani din chestii imaginare, sigur, toți șmecherii din România pot să facă. 

Dan Ionescu: Numai așa s-au făcut banii în țara asta. 
Cora Muntean: Păi, bun… și atunci ce facem?  
Dorin Iacob: Concret, avem autostradă, n-aveam probleme de mediu…  
Cora Muntean: Da nu-i nimic… uitați, haideți că nu ne mai trebuie autostrăzi că fac chinezii 

mașini zburătoare și uite că scăpă și de problema cu… 
Dorin Iacob: La noi vin ultima dată că n-avem voie cu chinezii, așa că… 
Mihai Belu: În primul rând, trebuie stabilit dacă este sau nu contaminare, în ce grad e 

contaminarea… 
Cora Muntean: Exact! 
Anca Alexandrescu: Bravo!  
Mihai Belu: S-a contaminat mai rău, acum, terenul ăla de unde stă acest pământ de-o 

grămadă de vreme… Care-i soluția tehnică pentru că ei nu pot să-și ia autorizație… acolo, 
niciodată… dacă nu spun exact cum spunea cum spunea și Cora… Domne, cum securizăm 
locul? Să nu moară ăia că li se infiltrează mercurul în… ipotetic… cu mercur în pânza freatică… 

Dorin Iacob: Sunt atâtea informații încât eu mă mir că, undeva, un Parchet… în baza 
informațiilor din presă care s-au mai derulat până acum… Știți că uzina aia chimică a mai fost 
odată devalizată și cineva de-acolo a vândut inox-urile și produsele… măcar dacă vindea statul 
român ce era…  

Anca Alexandrescu: Cred că procurorii ar trebui să se ducă la începutul începuturilor… 
Dorin Iacob: Exact!  
Anca Alexandrescu: În primul rând, cum de-a cumpărat CNADNR-ul, în baza unui raport 

fals… atenție!, că am și această informație, dar trebui s-o verificăm să vedem… acel teren 
pentru că se știa că acel teren este contaminat… atenție! 

Dorin Iacob: Cum s-a dus autostrada drept în terenul ăla, acolo… 
Anca Alexandrescu: Exact! 
Mihai Belu: Da, ăla contaminat… 
Dorin Iacob: Adică… știi?... vine autostrada pe lângă Turda, da nimerește exact în uzina 

chimică, nu putea mai încolo… 
Mihai Belu: Și peste asta, hai s-o spunem și pe asta pe bune că… Deci dacă trecea 

autostrada… punea autostrada piciorul podului pe terenul contaminat, adică pe 5 mp… pe 100 
mp… se infecta roata de la mașină? Ce se întâmpla? Care a fost rațiunea? Ori decontaminau 
toată fabrica… Băi, e o problemă! Toată! 
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Dorin Iacob: Uzina aia… teritoriul ăla trebuia decontaminat cu Bechtel… că vine, nu ne 

vine… ăsta-i un subiect… Ăsta-i un subiect… 
Mihai Belu: Păi da pentru că autostrada n-avea sens… 
Dorin Iacob: Da, ce să vezi?! Vine Bechtel-ul cu traseul exact acolo, bot în bot… îl mai și 

ținem pe loc… bun!... că a dispărut Bechtel-ul, da acum e traseul autostrăzii Transilvania… 
Anca Alexandrescu: Domne, da să știți că eu am văzut acolo declarațiile localnicilor care 

spun că autostrada merge foarte bine acolo, cu tot terenul contaminat… Adică, despre ce 
vorbim? 

Mihai Belu: Despre asta spun… e ca aia cu ariciul de pădure că… 
Dorin Iacob: Păi, nu… stai!... De ce merge? Da să vezi cum! Că asta mi-au spus turdeni… 

Deci până aicea au luat din teren, l-au mutat, au decontaminat o parte din el, a rămas altul 
depozitat acolo… plătești fiindcă a rămas acolo… dincoace e rămas 2/3 din fosta uzină 
chimică, cu terenul contaminat cu tot… 

Cora Muntean: Păi… bun! Și aia a cui e? 
Dorin Iacob: … și autostrada vine așa și face o curbă prin locul ăsta. 
Mihai Belu: Auzi, da vă întreb eu acum, ca nespecialist… Ok, deci noi avem două 

terenuri… unul contaminat, unul decontaminat… 
Dorin Iacob:  Adică doar a atins cu o curbă așa… știi?... locul… 
Mihai Belu: Adică, practic, ei puteau să ia pământul ăla contaminat să-l pună în curtea… 
Dorin Iacob: La ăla tot contaminat… 
Mihai Belu: … ăla contaminat care nu se ocupă nimeni de el și stă acolo… 
Dorin Iacob: Asta-i românească… Nu, mă… ăla trebuia decontaminat și pentru locuitorii 

orașului. (neinteligibil; s-a vorbit în același timp) 
Anca Alexandrescu: Atenție! Normele europene spun că și terenul mutat într-o anumită 

locație trebuie decontaminat într-un termen de maxim 2 ani. 
Dorin Iacob: Exact! 
Anca Alexandrescu: Au trecut… deci din… 
Dorin Iacob: Deci de-asta a câștigat procesul omul… 
Anca Alexandrescu: Deci au trecut de-atunci… azi suntem în 2022… acum, mai mult de 

atât, înțeleg că normele europene spun că nu mai poate fi mutat de-acolo și dus în altă 
locație… 

Dorin Iacob: Trebuie decontaminat acolo, pe loc. 
Anca Alexandrescu: Exact! Așa cum au acceptat cei de-acum de la conducere. Dar eu 

atâta vrea să știu… Domne, în primul rând, cine s-a ocupat de caietul de sarcini și nu pot să nu 
fac legătura cu arestarea acelui director de la CNAIR în urmă cu 10 zile, două săptămâni, care 
asta făcea… Dădeau informații și construiau caietele de sarcini în funcție de interesele unora și 
altora, în așa fel încât să câștige cine trebuie. Este exact aceeași rețetă. Domnule Grindeanu, 
unde sunteți? Ce faceți? Nu poate domnul Pistol… Domne, puneți mâna pe treabă! Puneți 
Corpul de Control și vedeți ce s-a întâmplat acolo! Anulați licitația! Întâi investigați ce se 
întâmplă acolo, care este cantitatea de pământ infestat, dacă este infestat, dacă sunt depășiri… 

Dorin Iacob: Chestiunile astea de mediu sunt extraordinar de sensibile și în raport cu 
Uniunea Europeană… pe Mediu… pe Mediu… 

Cora Muntean: Păi noi eram în chestiune de mediu cu gropile de gunoi…  
Anca Alexandrescu: Domne… gropile de gunoi urmează… am ai făcut…  
Dan Ionescu: Anca, noi avem o situație ca asta la doi pași de București, pe terenul lui IPRS 

Băneasa. E același lucru. Nu vorbește nimeni despre el pentru că s-au băgat niște… 
Anca Alexandrescu: Păi noi, astăzi, am vorbit despre asta…  
Dan Ionescu: Ok… 
Anca Alexandrescu: Vreau să schimbăm subiectul… O să urmăresc subiectul pentru că eu 

am trimis solicitări și la Consiliul Județean Cluj, am trimis și la CNAIR din nou… să-mi 
răspundă… am cerut și domnului Beșciu… Aștept să-mi răspundă!  

Dorin Iacob: Și-n Turda ar trebui, la primărie, să întrebăm ce e și acolo… 
Anca Alexandrescu: Păi, bun!, aștept să-mi răspundă ca să înțelegem și noi care este 

logica. Deci de ce se aruncă câte 35 de milioane de euro… 
Mihai Belu: Și p-asta se aruncă și pe altele… că mai sunt fabrici… o grămadă… care au 

fost tăiate la fier vechi și au rămas, așa, cu decontaminarea acolo… cu zgura, cu mercurul, cu 
ce-au rămas ele…  
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Anca Alexandrescu: Da! 
Mihai Belu: Și la alea nu se aruncă deloc… Trebuia să decontamineze 5 mp pe unde 

trecea parapetul autostrăzii. 
 
S14-rep. 43.08 – 47.09, sel. 31-19 
Anca Alexandrescu: (…) spuneam înainte de pauză că voi termina tot cu domnul 

Grindeanu pentru că… ce să vezi?!... niște domni de la PSD… tot de la PSD… după ce și-au 
pus un domn cu mașini scumpe șef la Portul Constanța, i-au pus pe niște parlamentari de la 
PSD să bage un amendament în legea de funcționare a porturilor cum că membrii Consiliului 
de Administrație nu mai trebuie să aibă pregătire de specialitate. Până acum trebuiau să aibă 
pregătire de specialitate în domeniul naval și pregătire economică. Domnul Grindeanu s-a 
grăbit și a spus… Domne, nu sunt de acord… nu sunt de acord… o să se modifice… Da ce să 
vedeți? Înainte să comentați, vreau să vă spun așa… cine sunt acum membrii Consiliului de 
Administrație… Domnul Adrian Găvruță este președintele Consiliului de Administrație al 
Portului Constanța… De ce râzi? Este… domnul este economist… de unde credeți? 

Mihai Belu: Timișoara… 
Anca Alexandrescu: Din județul Timiș…  
Dorin Iacob: De pe portul de pe Bega…  
Anca Alexandrescu: Nu, nu… o secundă… Are un masterat și un doctorat… la ce facultate 

credeți?... de Management Agricol din Timișoara. Da, sigur, domnul Grindeanu nu este de 
acord cu această măsură… Nu râdeți! Nu râdeți că… Adică, domne, despre ce vorbim? 
Domne, da de ce râdeți? Adică… (râsete în platoul emisiunii) 

Dorin Iacob: Ce să mai zic? 
Mihai Belu: Auzi, Găvruță ăsta e personaj… că ”Lumea politică” a scris mai mult despre 

el… Acesta a fost și la Digitalizare… 
Anca Alexandrescu: Domne, deci înțelegeți? Deci vă dați seama până unde merge 

ipocrizia domnului Grindeanu? Domne, așa m-am săturat… 
Dorin Iacob: Era o rubrică într-unul din ziare... nu mai știu care era… Tupeu '98… tupeu… 

nu știu ce… 
Anca Alexandrescu: Domne, adică nu sunt de acord cu colegii mei de la PSD care au făcut 

acest amendament… Nu sunt de acord! Da pe cine ați pus șef la Consiliul de Administrație? Pe 
un domn! Ce pregătire are? 

Dan Ionescu: Dă cu sapa… agricultor… 
Anca Alexandrescu: Facultatea de ceva agricol… Și de unde este? De la Timișoara. 
Dorin Iacob: Da Bega e navigabilă, asta nu știți… Bega e navigabilă… trec rațele… 
Anca Alexandrescu: Și mă mai întreba o doamnă mai devreme de ce țip… Păi țip, domne, 

că nu mai suport! Țip! 
Dorin Iacob: Stai un pic! Trec rațele pe Bega, de-aici e toată… 
Dan Ionescu: Aici greșești, e un proiect acum… Bega, port la Marea Nordului… 
Dorin Iacob: E un proiect know-how… Vedeți? 
Dan Ionescu: … și au plecat niște ziariști cu o barcă să ajungă după Bega la Marea 

Nordului. Istoria marinarilor timișoreni… bănățeni… 
(rep. 02.09, sel. 14) Anca Alexandrescu: Nu, da stați un pic! Domne, da cât de nesimțit să 

fii să vii să spui… Domne, nu-s de acord cu… Mai mult, dai și pe surse… Domne, nu sunt eu… 
Felix Stroe, că tot ai zis tu… Felix Stroe… oamenii lui Felix Stroe care au vrut să pună mâna pe 
port, că nu știu ce… Eu nu-s de acord… nu-s de acord…  Da pe cine am pus șef? Păi am pus 
pe omul lui Felix Stroe și pe omul meu șef la Consiliul de Administrație care e… 

Mihai Belu: Da, da vezi că ăsta a rămas și pe vremea USR-ului… Deci ăsta, de fapt, 
original la bază… că mi-au scris mai mult de el… Găvruță ăsta e ăla care a plecat cu iubita în 
China și a zis că acolo s-au îndrăgostit, de fapt. Ei au plecat în interes de serviciu… 

Anca Alexandrescu: Domne, bravo lor, nu mă interesează viața privată… 
Mihai Belu: … pe banii… Păi, nu, nu, nu… pe banii Ministerului Comunicațiilor au plecat… 
Dorin Iacob: Inima nu ține cont de …  
Anca Alexandrescu: Păi și ce legătură are cu portul Ministerul Comunicațiilor? 
Mihai Belu: Păi ăsta a fost luat de Grindeanu de la Timișoara, dus la ANAF… 
Anca Alexandrescu: Aaa, a fost cu el la ministerul… 
Mihai Belu: … dus la Digitalizare, dus după aia la Transport, ținut de Drulă… 
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Anca Alexandrescu: Aaa, deci are pedigree complet de la Grindeanu… 
Mihai Belu: L-a ținut Drulă… deci Drulă l-a ținut pe ăsta secretar general adjunct la 

Transporturi cât a fost, deși era evident că-i al lui Grindeanu, era evident că e traseist, a fost la 
toate partidele, s-a reconfigurat și pe vremea lui Bode, după aia cu PNL-ul era liberal și acum a 
revenit la sursă, la Grindeanu. Ăsta e original al lui Grindeanu, adică omul lui… hologramă… 

Dorin Iacob: Deci voi ziceți că e fără experiență… Uite, cu experiență în Consiliul de 
Administrație… asta înseamnă…  

Anca Alexandrescu: În Consilii de Administrație… 
Mihai Belu: Are și semnătură… A fost și la Poștă… nu știu dacă mai e în momentul 

acesta… a fost și la… 
Dorin Iacob: Asta înseamnă competență… Ai fost tu la mai multe Consilii… 
Cora Muntean: Nu, probabil sunt acei oameni care sunt dispuși să riște să facă anumite 

chestii și îi țin toți că… Haideți să fim serioși! 
Mihai Belu: Da la bază… vă spun eu ce să pricepe Găvruță… La bază, el a fost șef de 

teatru și actorii cu specializare în agricultură se pricep la de toate. 
Anca Alexandrescu: Domne, da nu e… Păi cum, domne, că zice că a făcut management 

agricol… Ce are management… 
Mihai Belu: A fost șef de teatru. Dacă omul a fost șef de teatru, ce vrei? 
Dan Ionescu: La ce teatru, mă? 
Mihai Belu: Ți-am spus că am scris mai mult de el… A fost la un teatru în Timișoara șef de 

teatru pentru că când faci agricultură te pricepi și la teatru. 
Dorin Iacob: Eu zic că a copilărit undeva cu Grindeanu…” 

 

După analizarea conținutului redat în raportul de monitorizare privind modul de 
desfășurare a edițiilor din 12, 27 și 31 octombrie 2022 ale emisiunii ”Culisele statului 
paralel”, membrii Consiliului au constatat că difuzarea acestora s-a făcut cu încălcarea 
prevederilor legale privind obligațiile radiodifuzorilor de a asigura o informare corectă, 
obiectivă, verificată și imparțială a publicului telespectator prevăzute de Legea 
audiovizualului și de Codul audiovizualului.  

Astfel, membrii Consiliului au constatat că, în cadrul emisiunilor analizate în cadrul 
cărora erau abordate subiecte de interes public general economic, social sau politic, nu a 
fost asigurată o distincție clară între fapte și opinii, în special  în cadrul introducerilor făcute 
de moderatoarea emisiunii ori prin titlurile afișate pe ecran care preluau aceste acuzații, 
situație de natură să afecteze grav imparțialitatea și echilibrul informării și posibilitatea 
publicului de a-și forma în mod liber, neinfluențat propriile opinii cu privire la subiectele 
aduse în atenția sa.  

În acest sens referiri tendențioase, subiective, ale moderatoarei la adresa unor 
persoane și titluri privind ”hoții”, ”mafii”, ”șmecherii”, ”manevre”, „abuzuri”, ”nereguli”, ”șacali” 
care sintetizează sau concluzionează informațiile prezentate în emisiuni nu au fost probate 
sau demonstrate în concret, ci doar afirmate în mod repetat,  fiind de natură să afecteze 
buna-credință și imparțialitatea informării  publicului.  

De asemenea, Consiliul a apreciat că întreruperea invitaților cu puncte de vedere 
diferite de al moderatoarei, trimiterile la informații deținute personal de unii dintre aceștia 
sau de moderatoare, ori supozițiile prezentate în emisiune șau invocarea unor surse nu 
asigură condiția unei informări verificate,  așa cum impun reglementările legale. 

 Consiliul a apreciat că, deși în cadrul emisiunilor analizate au fost prezenți și invitați 
care au comentat și prezentat și puncte de vedere aflate în opoziție, aceștia au fost 
întrerupți, situație de natură să afecteze echilibrul și imparțialitatea informării publicului și 
posibilitatea formării propriei opinii cu privire la aspectele discutate.   

Conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului, toţi furnizorii de servicii 
media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin 
prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor. 

Prin dispozițiile Codului audiovizualului, autoritatea de reglementare, garant al 
interesului public în domeniul audiovizualului, a dezvoltat în concret modul în care trebuie 
asigurată obligația prevăzută la nivel de principiu în lege.  
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Astfel, potrivit art. 64 - (1) din Codul audiovizualului, 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; 
    b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi 

prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă. 
Conform alin. (3) al art. 64, în cazul în care informaţia provine din surse confidenţiale 

sau a căror credibilitate nu este suficient verificată, se va menţiona explicit acest fapt. 
De asemenea, raportat la conținutul și modul de desfășurare al edițiilor emisiunii 

”Culisele statului paralel” analizate, membrii Consiliului au constatat și încălcarea 
prevederilor art. 67 din Codul audiovizualului, potrivit cărora, 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 apreciat că o privire generală asupra tuturor emisiunilor 
referitor la care a fost sesizat arată o lipsă de echilibru și imparțialitate a informației puse la 
dispoziția publicului, informare care este direcționată constant în mod discreționar de 
moderatorul emisiunii prin discursuri, întrebări adresate invitaților sau conținutul unor 
materiale înregistrate difuzate și comentate în sensul susținerii poziției personale a acesteia  

    Având în vedere încălcarea dispozițiilor legale privind informarea corectă a 
publicului, ţinând cont de criteriile legale de individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 
alin. (4) din Legea audiovizualului, precum și de faptul că radiodifuzorul a mai fost 
sancționat anterior cu somații publice, pentru încălcarea acelorași prevederi legale, membrii 
Consiliului au propus sancţionarea acestuia cu amendă în cuantum 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. GEOPOL INTERNATIONAL S.R.L., licenţa audiovizuală 
nr. S-TV 303.4/17.01.2013 eliberată la 13.12.2022 şi decizia de autorizare nr. 1927.2-
1/31.05.2022 eliberată la 13.12.2022, pentru postul de televiziune REALITATEA PLUS, se 
sancţionează cu amendă de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (2) din 
Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările și completările ulterioare,   ale art. 64 
alin. (1) lit. a) și b) și alin. (3), și ale art. 67 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de 
reglementare a conținutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare (Codul 
audiovizualului) 

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 de 

televiziune REALITATEA PLUS, întrucât, edițiile din 12, 27 și 31 octombrie 2022 ale 
emisiunii ”Culisele statului paralel” au fost difuzate cu încălcarea prevederilor legale care 
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obligă radiodifuzorul să asigure o informare corectă, obiectivă, echilibrată și imparțială a 
publicului, astfel încât acesta să-și poată forma în mod liber propria opinie .  

De asemenea, raportat la conținutul și modul de desfășurare al edițiilor emisiunii 
analizate, membrii Consiliului au constatat și încălcarea prevederilor art. 67 din Codul 
audiovizualului, potrivit cărora, 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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