Către Consiliul Naţional al Audiovizualului
În temeiul dispoziţiilor art. 30 şi următoarele din DECIZIA Nr. 220 din
24 februarie 2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual
(text în vigoare începând cu data de 4 mai 2014),
Vă sesizăm să vizionaţi şi să analizaţi conţinutul emisiunii difuzată de
postul Antena 3 în data de 19.06.2014, ora 21:30: Sinteza Zilei, Realizator:
Mihai
Gâdea.
Invitaţi: Bianca Nae, şeful departamentului de investigaţii Antena 3; Adrian
Ursu, jurnalist; Radu Tudor, jurnalist; Mircea Badea, jurnalist; Mugur Ciuvică,
preşedinte Grupul de Investigaţii Politice; A Pantea, avocat,
Să constataţi că au fost încălcate prevederile art.64 alin.1lit.b şi alin.3 din
Decizia nr.220/2011 privind codul de reglementare al conţinutului audiovizual,
cu modificările şi completările ulterioare (codul audiovizualului), deoarece nu
au fost prezentate în mod corect mai multe fapte, nu a fost verificat contextul
împrejurărilor despre care s-au făcut afirmaţii şi nu a fost prezentat imparţial şi
cu bună credinţă niciunul dintre aspectele privitoare la temele emisiunii.
În fapt, în data de 19.06.2014, ora 21:30, postul Antena 3 a difuzat
emisiunea Sinteza zilei în care realizatorul MIHAI GÂDEA a afirmat că
„doamna Kovesi trebuie să răspundă dacă s-a ocupat de protecţia domnului
Traian Băsescu şi a familiei sale1”
Potrivit informaţiilor furnizate pe parcursul întregii emisiuni, s-a
acreditat ideea că procurorul şef al DNA ar fi muşamalizat timp de câteva zile
dosarul în care se efectuau cercetări faţă de fratele preşedintelui ţării, iar
exprimarea folosită pentru prezentarea acestor neadevăruri a fost
iresponsabilă,cu exprimări de tipul: ,,…Kovesi ar fi încercat să-l îngroape…
să-l mătrăşească…să-l închidă…dosarul…” 2
Pentru această temă a emisiunii , în studio se aflau mai mulţi invitaţi, aşa
încât după această afirmaţie, au intervenit pe rând, domnul Ciuvică Mugur care a
afirmat că doamna Laura Codruţa Kovesi ar fi încercat îngroparea dosarului,
muşamalizarea şi că este din acest motiv, în calitate de procuror şef DNA, în
gravă incompatibilitate3.
1 „Întrebarea fundamentală este dacă doamna Kovesi s-a ocupat de protecția personală a domnului Traian
Băsescu și a familiei sale. Iar la această întrebare doamna Kovesi trebuie să răspundă”;
2 A se vedea comunicatul Direcției Naționale Anticorupție din data de 19.06.2014 de la adresa
http://www.pna.ro/comunicat.xhtml?id=5011&jftfdi=&jffi=comunicat
3 „Dar Kovesi ar trebui ea să se aresteze, ori singură, ori să o ajute poate nevolnicii, ăia de la Parchetul General,
pentru faptul că a mușamalizat acum dosarul ăsta timp de câteva zile bune (...) asta a făcut Kovesi. Kovesi a
încercat să mătrășească dosarul ăsta, să-l închidă, să-l îngroape.

În acelaşi context, a intervenit doamna Nae Bianca care a făcut afirmaţii
privitoare la viaţa privată a procurorului şef al DNA.
Redăm în continuare spre exemplificare fragmente din emisiune aşa cum
au fost prezentate de către realizator şi invitaţi 4.
Aşa zisul material prezentat în cadrul emisiunii se grevează de fapt pe
urmărirea în locuri publice a procurorului şef al DNA, cu unic scop şi anume
acela de a surprinde imagini care apoi au fost prezentate trunchiat pentru a putea
susţine denigrarea sub toate modalităţile şi pentru a-i fi ştirbită autoritatea, prin
afirmaţii mincinoase.
Astfel, în acest punct al emisiunii a fost prezentată o aşa zisă întâlnire
conspirativă între procurorul şef DNA şi un judecător de la ÎCCJ :
Realizator: Ce motive de întâlnire, pentru întâlniri din astea conspirative,
există pentru procurorul şef al DNA să se întâlnească cu un judecător de la
Înalta Curte?
Bianca Nae: În parcare.
Mugur Ciuvică: Niciun motiv. Asta-i întâlnire de mafioţi. Nu poţi să te
întâlneşti, procuror general şef cu judecător de la Înalta Curte în parcare.
Realizator: Vreau să dau dezvăluirea promisă, dezvăluirea lucrată astăzi
de Bianca Nae cu privire la această întâlnire conspirativă şi alte elemente ce
sunt de interes public cu privire la doamna Laura Codruţa Kovesi, procuror şef
al DNA, ce ia dosarul lui Iacobescu încă din 2011 când el descoperise relaţia
dintre Bercea Mondial şi Mircea Băsescu de bani, de mită, de şpagă, de
influenţare a magistraţilor şi alte relaţii ale lui Bercea Mondial cu magistraţii.
Materialul!...

Realizator: Dacă Mircea Băsescu a vehiculat numele lui Traian Băsescu, numele Laurei Codruţa Kovesi şi alte
nume în promisiunile de trafic de influenţă, nu cumva doamna Kovesi este în incompatibilitatea, cum corect
spunea Bianca Nae în acest material? Se poate investiga doamna Kovesi pe sine dacă a vorbit cu Mircea Băsescu
despre acest caz?
Bianca Nae: Nu, şi nici nu poate fi anchetată de un procuror care-i este ierarhic subordonat. Este o premieră
din punctul ăsta de vedere şi juriştii cu experienţă spun că doamna Kovesi nu poate fi anchetată decât de un
procuror superior în grad, respectiv de domnul Niţu. Dumneaei, astăzi nu a vrut să spună absolut nimic. În mod
normal, această anchetă ar trebui mutată practic de la DNA pentru că nimeni din DNA nu va îndrăzni să o citeze
pe şefa Kovesi într-un dosar penal, să fim realişti! Faptul că nu a ieşit cu un punct de vedere, să spună: am luat
bani, nu am luat bani, ce spune Bercea nu e adevărat. Dumneaei are o calitate în acest dosar? Nu ştim. Iar faptul
că se ascunde în spatele biroului de presă ca şi domnul Traian Băsescu în spatele domnului Oprea, mi se pare
inadmisibil.
Oportun, neoportun Codruţa Kovesi este în acest moment într-o gravă incompatibilitate, ea fiind cea care
coordonează instituţia ce desfăşoară o anchetă ce o vizează direct. Este acuzată că a luat mită pentru a interveni
în favoarea lui Sandu Anghel. Anul trecut în noiembrie a avut o întâlnire de taină cu un judecător de la Înalta
Curte, instanţa unde trebuia să se judece recursul lui Bercea. Judecătorul cu pricina este nimeni altul decât Horia
Valentin Şelaru, fostul său consilier. Procurorul care a îngropat un alt dosar delicat pentru Traian Băsescu,
ALRO. Kovesi nu a explicat nici până azi întâlnirea cu pricina însă acuzaţiile aduse capătă o nouă conotaţie.”
4 „Doamna Kovesi a făcut obiectul unor dezvăluiri de presă. Și viața amoroasă a făcut obiectul unor fotografii.
S-a spus la un moment dat despre dumneaei cum că ar trăi o idilă cu acest șofer, SPP-istul despre care se tot
vorbește”.... „Juriștii cu experiență spun că doamna Kovesi nu poate fi anchetată decât de un procuror superior în
grad, respectiv de domnul Nițu”

În fapt, întâlnirea prezentată drept „conspirativă” reprezintă una din
deplasările procurorului şef al DNA, doamna Laura Codruţa Kovesi împreună
cu fostul său consilier, domnul judecător Horia Valentin Şelaru, în loc public,
spre sala de sport.
De altfel, prezentarea ca fiind conspirativă a unei întâlniri pe stradă dintre
două persoane, indiferent că sunt sau nu sunt foşti colegi, prieteni sau nu,
reprezintă o formă de abuz, incompatibil cu libertatea de exprimare, libertatea de
informare.
Solicităm ca, în cadrul verificărilor efectuate, să constataţi că afirmaţiile
formulate în cadrul emisiunii sunt total mincinoase şi conţin elemente de natură
să aducă grave atingeri reputaţiei profesionale şi imparţialităţii cu care
procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie îşi exercită atribuţiile de
conducător şi reprezentant al acestei instituţii.
Întreaga emisiune a fost difuzată cu încălcarea normelor privind obligaţia
moderatorului de a solicita dovezi şi de a stărui în probarea afirmaţiilor
acuzatoare formulate de invitaţi, astfel încât dreptul la imagine al persoanei să
fie respectat, iar publicul să-şi poată forma o opinie corectă, în conformitate cu
dispoziţiile codului audiovizualului; nu a existat nicio intervenţie a
moderatorului în sensul solicitării probelor care să susţină acuzaţiile formulate
de Nae Bianca (aceasta a afirmat că a existat ,, o întâlnire conspirativă,, în
condiţiile în care era o întâlnire în loc public; de asemenea a afirmat că ,,
doamna Kovesi este într-o gravă incompatibilitate, ea fiind cea care
coordonează instituţia ce desfăşoară o anchetă ce o vizează direct…Este
acuzată că a luat mită pentru a interveni în favoarea lui Sandu Anghel…,,
în condiţiile în care nu există nicio anchetă care să o vizeze).
Afirmaţiile făcute de către Mugur Ciuvică referitoare la faptul că a fost
o ,,…întâlnire de mafioţi…întâlnire de golani…nu poţi să te întâlneşti
procuror general şef cu judecător de la ÎCCJ în parcare…,, astfel încât,
publicul nu a aflat care erau dovezile pe care se sprijineau afirmaţiile acuzatoare
la adresa persoanei despre care s-a discutat în emisiune.
De asemenea, faţă de modul în care s-a desfăşurat emisiunea, rezultă că
între faptele şi opiniile prezentate nu s-a asigurat o distincţie clară, fapt de natură
a afecta corectitudinea informaţiilor oferite publicului, care contravine Codului
audiovizualului5.
5 RĂZVAN SAVALIUC: „Eu aștept ca Laura Kovesi, șefa DNA, să înceteze minciuna (...) că președintele are
imunitate și să îl cerceteze pe Traian Băsescu care nu are nici o imunitate”
FLORIN PANTEA: „Sunt situații unde efectiv judecătorii au furat actele din dosar la unii oameni. Deci vă dați
seama ce tragedie e în țară. Datorită lui doamna Kovesi, în procuratură e un haos acum”.
Mugur Ciuvică: A îngropat dosarul legat de spălarea de bani cu terenurile lui Căşuneanu. Noi am făcut plângere
penală şi domnul Şelaru este cel care a dat NUP peste NUP, a confirmat toate NUP-urile şi a rămas 'neînceperea
urmăririi penale', domnul Şelaru este în cea mai mare măsură omul de încredere al lui Traian Băsescu în
Parchete, domnul Şelaru este omul trimis de Băsescu în seara tentativei de sinucidere a lui Adrian Năstase, cel
trimis acolo, el era şef mare prin parchet. E, el personal s-a dus acasă la Adrian Năstase după tentativa de
sinucidere ca să se asigure probabil că chiar a fost o tentativă de sinucidere acolo. Deci e om de casă, omul în
care Traian Băsescu avea maximum de încredere în afară de şefi, că nu putea să se ducă direct Morar sau Kovesi.
Realizator: Dar el este gropar sau procuror că asta tot îngroapă, aia îngroapă...

Opiniile exprimate de în cadrul emisiunii Sinteza zilei

de către

realizatorul emisiunii şi de către invitaţii Mugur Ciuvică, Nae Bianca au
îmbrăcat forma unor informaţii privind fapte certe, reale, de încălcare a legii
penale. Aceştia au făcut afirmaţii, susţineri, deşi nu au fost în niciun fel
dovedite, fapt de natură a afecta echilibrul şi corectitudinea informaţiei aduse la
cunoştinţa publicului.
Mugur Ciuvică: El este gropar, fost procuror, actualmente Înalt Judecător la la fel de Înalta Curte.
Radu Tudor: Şi ca cercul victimelor să fie complet, informaţiile mele este că tot acest individ Şelaru în calitatea
lui de procuror la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a îngropat dosarul 'Roberta Anastase'.
Eu în calitate de jurnalist am dezvăluit o chestiune absolut ordinară practicată de Roberta Anastase, în noaptea de
15 septembrie 2010, hoaţa naţională Roberta Anastase a falsificat votul la legea pensiilor, afectând 6 milioane de
pensionari! Numărând 70 de oameni în sală ca fiind 160, 170, 270! Toată această poveste infracţională care are la
bază trei infracţiuni, probate de 20 de camere de luat vederi ar fi ajuns la procurorul Şelaru care a zis neînceperea
urmăririi penale.
Realizator: Vreau să dau dezvăluirea promisă, dezvăluirea lucrată astăzi de Bianca Nae cu privire la această
întâlnire conspirativă şi alte elemente ce sunt de interes public cu privire la doamna Laura Codruţa Kovesi,
procuror şef al DNA, ce ia dosarul lui Iacobescu încă din 2011 când el descoperise relaţia dintre Bercea Mondial
şi Mircea Băsescu de bani, de mită, de şpagă, de influenţare a magistraţilor şi alte relaţii ale lui Bercea Mondial
cu magistraţii. Materialul!
*
Reporter: Viaţa sentimentală a procurorului Laura Codruţa Kovesi a făcut deliciul presei încă din urmă cu 7 ani.
Presa scria că ofiţerul desemnat de către SPP pentru a-i fi şofer se ocupa şi de problemele casnice ale acesteia.
De exemplu jurnaliştii au surprins imagini cu şoferul SPP-ist care îi ducea rufele murdare la curăţat.
După ce şi-a însărcinat şoferul SPP-ist cu vraful de rufe murdare Kovesi a urcat apoi în maşina SPP-ului care o
aştepta la scară cu portiera deschisă, iar garda de curp i-a aşezat meticulos rufele în portbagaj. Grăbit SPP-istul
şi-a luat imediat locul la volan, a pornit semnalele luminoase ale maşinii, semn că lenjeriile murdare ale lui
Kovesi sunt misiune importantă de grad zero. A intrat nestingherit pe o stradă cu sens interzis după care a ieşit în
bulevard ca să o lase pe Kovesi la Parchetul General.
Presa a mai descoperit la acel moment ceva extrem de interesant. SPP-istul desemnat Codruţei Kovesi ar fi unul
dintre agenţii aflaţi în dispozitivul principal la Cotroceni. Un argument în acest sens, acelaşi Opel care a luat-o de
acasă pe Kovesi a fost folosit în mai multe ocazii şi de către prima-doamnă Maria Băsescu. Ulterior despre cei
doi s-a scris că trăiesc o poveste de dragoste. Astăzi însă Bercea Mondai a lansat o acuzaţie extrem de gravă la
adresa lui Kovesi. A luat mită prin intermediul acestui şofer.
Reporter: Până la urmă câţi bani ai dat?
Bercea Mondial: Bani mi-a mâncat vreo două milioane de euro. Doamna Kovesi a luat banii.
Reporter: Câţi bani a luat?
Bercea Mondial: Prima dată a luat 200000 de euro, doamna Kovesi. Doamna Kovesi a luat bani să ştiţi. Doamna
Kovesi a luat bani prin şofer.
Reporter: De ce ai făcut până la urmă denunţul abia acum?
Bercea Mondial: Penru că Kovesi nu mi-a restituit banii prin şofer. E băgată şi doamna Kovesi şi doamna Livia
Stanciu. E băgat şi Blaga în chestia asta.
Reporter: Mircea Băsescu a luat bani?
Bercea Mondial: Da. Mi-a promis Livia Stanciu. Avem date despre Livia Stanciu.
Am încercat să aflăm ce spune despre aceste acuzaţii. Dacă zilele trecute explica tacticoasă la televizor cum e cu
corupţia la nivel înalt, azi şefa DNA şi-a înghiţit limba. S-a ascuns în spatele biroului de presă a instituţiei deşi
acuzaţia care i-a fost adusă o privea personal.
Comunicat de presă DNA: Doamna procuror şef nu comentează acuzaţia adusă. Atunci când va considera
oportun va emite un punct de vedere.
Oportun, neoportun Codruţa Kovesi este în acest moment într-o gravă incompatibilitate, ea fiind cea care
coordonează instituţia ce desfăşoară o anchetă ce o vizează direct. Este acuzată că a luat mită pentru a interveni
în favoarea lui Sandu Anghel. Anul trecut în noiembrie a avut o întâlnire de taină cu un judecător de la Înalta
Curte, instanţa unde trebuia să se judece recursul lui Bercea. Judecătorul cu pricina este nimeni altul decât Horia
Valentin Şelaru, fostul său consilier. Procurorul care a îngropat un alt dosar delicat pentru Traian Băsescu,

Aşadar, rezultă că Antena 3 a încălcat dispoziţiile

privind Codul de

reglementare a conţinutului în audiovizual şi vă solicităm să dispuneţi
sancţionarea în conformitate cu prevederile legale.
Moderatorul şi realizatorul emisiunii nu şi-a îndeplinit obligaţiile
prevăzute de lege, şi nu a intervenit atunci când invitaţii Nae Bianca şi Mugur
Ciuvică au formulat acuzaţii, intenţia moderatorului de a solicita în mod
stăruitor şi convingător probe referitor la susţinerile făcute de invitaţi şi de a
asigura distincţia clară dintre fapte şi opiniile prezentate, lipsind cu desăvârşire.

ALRO. Kovesi nu a explicat nici până azi întâlnirea cu pricina însă acuzaţiile aduse capătă o nouă conotaţie.
*
Realizator: Dacă Mircea Băsescu a vehiculat numele lui Traian Băsescu, numele Laurei Codruţa Kovesi şi alte
nume în promisiunile de trafic de influenţă, nu cumva doamna Kovesi este în incompatibilitatea, cum corect
spunea Bianca Nae în acest material? Se poate investiga doamna Kovesi pe sine dacă a vorbit cu Mircea Băsescu
despre acest caz?
Bianca Nae: Nu, şi nici nu poate fi anchetată de un procuror care-i este ierarhic subordonat. Este o premieră din
punctul ăsta de vedere şi juriştii cu experienţă spun că doamna Kovesi nu poate fi anchetată decât de un procuror
superior în grad, respectiv de domnul Niţu. Dumneaei, astăzi nu a vrut să spună absolut nimic. În mod normal,
această anchetă ar trebui mutată practic de la DNA pentru că nimeni din DNA nu va îndrăzni să o citeze pe şefa
Kovesi într-un dosar penal, să fim realişti! Faptul că nu a ieşit cu un punct de vedere, să spună: am luat bani, nu
am luat bani, ce spune Bercea nu e adevărat. Dumneaei are o calitate în acest dosar? Nu ştim. Iar faptul că se
ascunde în spatele biroului de presă …. mi se pare inadmisibil.
Realizator: Ce motive de întâlnire, pentru întâlniri din astea conspirative, există pentru procurorul şef al DNA să
se întâlnească cu un judecător de la Înalta Curte?
Bianca Nae: În parcare.
Mugur Ciuvică: Niciun motiv. Asta-i întâlnire de mafioţi. Nu poţi să te întâlneşti, procuror general şef cu
judecător de la Înalta Curte în parcare.
Mircea Badea: Ca Băsescu cu Vântu în parcare.
Mugur Ciuvică: Asta e întâlnire între golani, între mafioţi, eventual între nişte securişti care schimbă nişte
informaţii, dar în niciun caz întâlnire între reprezentanţii cei mai înalţi ai justiţiei independente din România.
Realizator: Cutremurul abia a început, doamnelor şi domnilor. Ce vedem noi acum, în mod evident este doar
începutul. Întrebarea este ce trebuie făcut ca acest cutremur să nu acopere adevărata caracatiţă, pentru că ea în
mod evident este uriaşă şi duce până sus, la preşedintele României.

