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Protecţia demnităţii umane şi a dreptului la propria imagine

Sesizarea nr. 10866/11.08.08 (DDD din 10.08.2008) „Domnilor, nu se poate pune capat jignirilor pe
care Magda Ciumac si Ogica le aduc celor care vin in studiou sau intra in direct prin telefon. Am asistat la o
situatie penibila in noaptea de 10 spre 11 august in jurul orei 0, fara sa intervina moderatorul. De altfel, am
observat in mai multe cazuri cand Dan Diaconescu intrerupe convorbirea sau chiar microfonul doar cand celor
care o ataca pe Magda Ciumac, dar invers nu o face. Nu credeti ca ar trebui sa se ia masuri – chiar propunerea
unei legi -pentru a pune capat unor asemenea situatii ? ”
Sesizarea nr. 10892/11.08.08 (DDD din 11.08.2008) „Observatii cu privire la calitatea emisiunii
conduse de Dan Diaconescu :
1) Un moderator trebuie sa faca o minima educatie invitatilor sau sa intervina prompt cand se depasesc
limitele bunului simt , a limbajului si respectului fata de cel care intervine cu observatii pertinente . Cand
nu convine ceva , telespectatorul nu e lasat sa vorbeasca ( in top : Magda , Ogica , Spanu , etc ....), se
arunca cu invective , rareori “temperate” de DD cu blandete incredibila
2 ) Pt a incita la prezenta in fata OTV , apar titluri mincinoase . Ma mir ca CNA nu a sesizat si acest fel de
batjocura la adresa telespectatorilor .Lumea se uita de curiozitate , doar doar apare “ bomba”! De ex:
Magda ne va spune cum a ucs-o Tolea pe Elodia “ ,Magda ne spune unde e ingopata Elodia “
Clarvazatoarea ne spune in cateva momente unde este Elodia “ , Magda s-a hotarat sa spuna tot
adevarul”, .... Ca Elodia traieste de fapt si ca Magda a spus asa , ca “doar are voie sa spuna ce vrea si
cand vrea“!
3 ) Se promoveaza analfabetismul si castigul din inselatorii , limbajul de mahala , dansul pe masa pe un
post TV , acele personaje triste( in speta Magda si Ogica ) .Un exemplu negativ pt tineri si o imagine total
nefavorabila pt Romania .
4 ) Minciuna traduce de fapt desconsideratia pt telespectatori , de care SINGURUL VINOVAT ESTE DD !
Contiunua sa afirme ca lumea o vrea pe Magda 50% . De curiozitate , am urmarit mesajele pe banda rosie
si pe parcursul noptii , doar 3 erau “pro” .
5 ) Lazarus face acuzatii grave fara probe ! ca sa simte el ! este voie asa ceva ? Sa aduca probe si
autoritatile si le vor insusi ! (…)»
Sesizarea nr. 10881/11.08.08 (DDD din 10.08.2008) „(...) În acestă emisiune, pe lângă invitata
permanentă, doamna Ciumac, s-a prezentat şi o persoană de sex feminin, denumită bonă şi care încerca să facă un
anunţ umanitar. Discuţia a degenerat, iar d-na Ciumac a ameninţat-o că o „plesneşte pe bonă „ deoarece încerc să
spună nişte lucruri despre dânsa. În toate intervenţiile sale, doamna Ciumac a folosit cuvinte şi expresii suburbane
care au adus atingere demnităţii bonei, o persoană care nu se putea apăra singură. În intervenţiile sale, doamna
Ciumac a jignit-o în repetate rînduri pe jurnalista Mihaela Moise de la OTV cu ameninţări cum că „ar avea
dosarul fiecăruia”. La circul mediatic a participat şi numitul Ogică care împreună cu doamna Ciumac s-au
transformat în moderatori fără ca Dl Dan Diaconscu să intervină. În intervenţiile sale, d-na Ciumac a făcut
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numeroase afirmaţii cum că ar avea dovezi sigure şi incriminatoare în cazul Elodia, ceea ce consider că este de
competenţa Parchetului şi a Poliţiei. „
Sesizarea nr. 10.912/ 12.08.08(DDD din 11.08.2008)- Nume Post : OTV
Ora difuzării (in formatul: hh:mm) : 21:30 / Denumirea emisiunii : Dan Diaconescu Direct
Conţinutul reclamaţiei : In emisiunea Dan Diaconesc Direct, Magda Ciumac are un comportament
obraznic, neconform cu normele de conduita, foloseste expresii jignitoare la adresa mai multor persone.Totodata
consider ca acest post de televiziune trebuie sa-si defineasca public natura si scopul pentru care emite, intrucat
mediatizarea peste masura a invitatei Magda Ciumac precum si sustinerea ei in comportamentul aberant pe care il
are reprezinta un act de sfidare a telespectatorilor.Astept un raspuns de la dvs. Cu respect.
Sesizarea nr. 10.916/ 12.08.08(DDD din 11.08.2008)- Nume Post : OTV / Ora difuzării : 23:00 /
Denumirea emisiunii : serialul Elodia
Conţinutul reclamaţiei : D-nul D. Diaconescu ne terorizeaza cu prezenta unei anume Magda Ciumac care
are un limbaj obscen, jignitor si infect la adresa persoanelor care intra in direct si la adresa D-nului Luis Lazarus.
Nu este prima data cind D.Diaconescu permite acestei individe sa vorbeasca urit si sa jigneasca. Rugamintea este
sa nu mai aibe acces aceasta individa in studiourile TV si Radio. Nu se poate sa suportam acest limbaj la nesfirsit.
Stiu
ca
este
o
televiziune
particular,
dar
etica
audiovizualului
trebuie
respectata.
Astept raspunsul Dvs. si masurile de rigoare
Sesizarea nr. 10965/13.08.08- (DDD din 12.08.2008): „Vulgaritate extremă, limbaj de mahala,
suburban şi indecent al invitaţilor (în speţă Magda Ciumac)”
Sesizarea nr. 1096413.08.08- (DDD din 12.08.2008): Mă deranjează invitata Magda Ciumac. Înjură, se
ceartă, aruncă acuze la adresa unor persoane fără dovezi, iar ce m-a deranjat pe mine este „ţiganca” Efectiv mă
deranjează această persoană.
Sesizarea nr. 10963/13.08.08- (DDD din 12.08.2008): În cadrul emisiunii Dan Diaconescu în Direct din
data indicată aceleaşi personaje sinistre reclamate nu numai de mine, au utilizat timp de două ore un vocabular
care contravine cu certitudine principiilor legale ale CNA. Expresii de genul „poponar”, „să mori tu”, „zdreanţă”
şi aşa mai departe, sunt convins ca veţi verifica spusele mele.
Sesizarea nr.11090/14.08.08- (DDD din 12.08.2008): Este o emisiune foarte violentă. Doresc să
primească o amendă foarte mare
Sesizarea nr.11094/15.08.08- (DDD din 14.08.2008): Mă deranjează limbajul trivial al invitaţilor din
emisiune, în mod special Magda Ciumac şi acum Ogică. Seară de seară jignesc, insultă, denigrează atât
telespectatorii cât şi invitaţii şi chiar personalităţi care intră în emisune. (...) Această emisiune deja depăşeşte orice
limită, se amestecă în anchete, denigrează procurori, psihologi renumiţi , chiar nu se poate face nimic?
Sesizarea nr.11096/15.08.08- (DDD din 14.08.2008): A fost sunată o tânără pentru a fi întrebată de
cine a fost sunată şi cu cine a vorbit 8 minute luni 11 aug 2008, de pe un număr de telefon. Neamintindu-şi cu cine
a vorbit, a fost acuzată de Ogică că ascunde ceva, dacă nu vrea să spună. Plus că i se cerea să dea date
confidenţiale în direct. Apoi acest individ spune în direct că e clar: e prietenul fetei. Când o să înceteze aceste
acuze la adresa unor persoane?
Sesizarea nr. 11.101/15.2008- (emisiuni DDD): Deoarece nu mai suportăm prezenţa Magdei Ciumac la
OTV şi ptr faptul că Diaconescu promovează incultura şi mahalagismul şi pentru că de dragul audienţei lasă să fie
jignite persoane cu pregătire şi care au dovedit că au făcut ceva în viaţa lor , colegi de-ai dânsului fără a lua nicio
atitudine (...).
Sesizarea nr. 11.565/29.08.2008 – (DDD din 28.08.2008): Este strigator la cer cum puteti sa acceptati
asemenea injurii si calomnii la adresa telespectatorilor ...cum se poate sa lasati sa functioneze un post de
televiziune care contine 90% injurii si 10% vulgaritati. Nu exista emisiune in care sa nu fie injurat vre-un
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telespectator. In seara aceasta un domn invarsta a fost facut troaca de porci si mai grav s-a a dus atingere
handicapului omului si s-a facut misto si bataie de joc fata de acest handicap al unei persoane.
Sesizarea nr. 11.759/04.09.2008 (DDD din 03.09.2008): Comentariul intre ghilimele care apare in partea
de jos a ecranului este : Vino acasa cu**a dra*ului.
Sesizarea nr. 11297/21.08.08: (...)„ S-au proliferat multe injurii din partea invitatei Magda Ciumac la
adresa teelspectatorilor care au încercat să intervină telefonic, un comportament tendenţios de-a dreptul
umilitor, jignitor la adresa tuturor telespectatorilor. Moderatorul emisiunii, dl Paliu, nu a schiţat niciun gest de
mediere sau control al acestei situaţii.”(...)
Sesizarea nr. 11298/21.08.08: (..)„Vă rugăm, luaţi alte măsuri mai aspre asupra acestui post de
televiziune, prin care să interziceţi apariţia acestei Magda pe sticlă. Vă rugăm credeţi-ne că această femeie ne face
de râs şi aici în Dublin Nu ne putem explica cum d-voastră, o instituţie a statului, lăsaţi ca o singură femeie să-şi
bată joc de orice femeie care intră în direct, de orice bătrân care intră în direct, de oameni care au şcoală de trei
ori mai multă decât ea. De aproape trei luni încoace nu a existat o persoană care să intre în direct, să nu fie de
acord cu ea şi să nu fie jignită.”(...)
Sesizarea nr. 11.095/15.2008- (DDD din 14.08.2008): Cum se poate să fie trase de limbă două fete
neştiutoare şi să se dea pe post datele personale ale unor persoane? Apoi să se da pe post fotografia unei persoane.


Asigurarea informării corecte şi a pluralismului

Sesizarea nr. 10618/06.08.08 (DDD din 01.08.2008) „Sint niste parsivi de ce le permiteti sa lanseze titluri
bomba ex monstru a recunoscut ca a omorit o pe Elodia si au anuntat ca acuma la fata locului sint plecati la
cautari la aceeasi casa din Bacau fac sa stea lumea cu sufletu la gura ca in sfirsit se va deslusi misteru Elodia si
nici vorba de asa ceva nu vedeti ca realizeaza reting prin fals mintind poporu ca urmeaza urmeaza urmeaza....si
tot urmeaza numic prostiile unei inculte”.
Sesizarea nr.10622/06.08.08 (DDD din 04.08.2008) „Nu e prima data cand la OTV se practica in voie
ghicitul la TV...Sa apelam la Iliuța, sa ne ghiceasca daca CNA va lua masuri macar de aceasta data ? Am mai
rugat dar nu am primit raspuns. Puteți sa ne creați posibilitatea exemplificarii sesizarii si cu o imagine
alaturata? ”


Reclamaţie de la Cristian Cioacă

Sesizarea nr.10914/12.08.08 (DDD din 06.08.2008)” (...)La ora 20:44, acelasi Luis Lazarus spune ca
« exista informatii ca acest copilas este tinut in afara vederii publicului », iar la 21:18 spune « Mama lui Cioaca
sta intr-un hambar ».In jurul orei 22:00 se face referire la procesul lui O.J. Simson, la urmaririle ce au avut loc
acolo, iar Lazarus afirma: « Asa vom face si noi cu acest Cioaca!” Iar unul dintre invitati completeaza: « Trebuie
haituit tot timpul. » Ba mai mult, la un moment dat, se spune ca telespectatorii care ma vad, sa dea sms-uri si sa
spuna unde ma aflu si ce fac. La ora 22:25 se difuzeaza o inregistrare din Albota, unde locuieste mama mea,
inregistrare pe care as dori s-o analizati cu mare atentie, pentru ca nu mi se pare normal sa te duci si sa filmezi in
curtea unui om fara a-i cere acordul si apoi sa faci afirmatii denigratoare la adresa persoanei respective. Lazarus
o sa spuna ca a filmat de pe domeniul public, dar, interiorul curtii este domeniu privat! La ora 22:29, in cadrul
filmarii respective, mama mea ii spune ca nu are ce discuta cu dansul, pentru ca i-a facut copilul criminal. Ce
credeti ca raspunde Lazarus: « Pai da e, doamna, de ce va suparati? » In urma difuzarii acestui material se fac
comentarii absolut tendentioase despre gospodaria mamei mele, despre faptul ca familia noastra traieste intr-un
hambar si in mod voit se face abstractie de faptul ca in acea curte exista si o casa in care se locuieste de fapt si
care are toate conditiile aferente unui trai civilizat. In ce calitate analizeaza Lazarus locuintele unor oameni? In ce
calitate jigneste? In aceeasi emisiune Lazarus afirma ca eu as fi vrut sa dau cu masina peste echipa de filmare,
lucru total fals, care se poate constata chiar din imaginile difuzate in emisiune incepand cu ora 01:45. Chiar s-a
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pus si titlu pe aceasta tema. Ma intreb pana unde vrea sa ajunga acest Luis Lazarus? Este inadmisibil sa mi se
afiseze pe ecran timp de o ora numarul masinii pe ecran si total impotriva legii! Ma mir ca nu afiseaza pe ecran si
datele personale din buletinul meu. Din cate stiu nu este permis sa faci public numarul masinii unei persoane si am
observat ca si in ziare, atunci cand se fotografiaza o masina cu numar, acesta se blureaza. Va raspunde Luis
Lazarus daca masina mea, in care eu ma deplasez zilnic alaturi de fiul meu este de acum in vizorul tuturor? Cea
mai cunoscuta definitie data notiunii de viata privata de catre literatura occidentala, este aceea potrivit careia
dreptul la viata personala (right of privacy) este dreptul individului la o viata restransa si anonima. Avand un
continut diferit de la un individ la altul definirea notiunii de viata privata ( viata familiara, imaginea, sursele de
venit, modul in care ea isi petrece timpul liber, viata profesionala, etc,) a constituit un demers anevoios, porninduse cu analiza de la ideea existentei unui drept nescris al persoanei umane la secretul vietii sale private, un drept ce
trebuie aparat impotriva oricarei imixtiuni, indiscretii, divulgari sau actiuni vatamatoare, provenite din partea
altora. Va rog sa analizati si materialul filmat la Uda, la tatal meu, unde comportamentul dlui Lazarus acelasi. La
poarta tatalui meu spune: « Dl Cioaca, iesiti din bojdeuca! »
In emisiunea din data de 7 august 2008, incepand cu ora 01:52 se fac de asemenea afirmatii la adresa
familiei mele di care va dau numai cateva exemple: copilul este tinut cu forta acolo isi tine bunica intr-un hambar
familia Cioaca este o familie dezorganizata acest copil va trai intr-un mediu izolat copilul nu beneficiaza de
conditii, sa fie in contact cu cei de varsta lui, nu beneficiaza de conditii sociale 02:09 - stau in niste cocioabe in
casa batranului Cioaca e o mizerie de te iei cu mainile de cap darapanatura aia care e plina de gunoaie 02:10 comunistul asta de tatal lui Cioaca Emisiunea din data de 8 august 2008 a avut titlul: « Aceasta este emisiunea in
care se va dovedi cine este adevaratul criminal al Elodiei ». La 22:06 se spune despre mine: « Acest om a invatat
de acasa violenta si agresivitatea. Este o familie care traieste intr-o izolare emotionala(…) »


Reclamatie Patriarhia Romana

Sesizarea nr.11414/26.08.2008- Pr.Bogdan-Aurel Teleianu, Biroul de Presa al Patriarhiei: (DDD din
25.08.2008) : In nopatea de 25 -26 august 2008 , postul de televiziune OTV a avut ca invitata o femeie din Calarasi
care l-a acuzat pe preotul Vasile Valentin ca acum 14 ani, invitat fiind sa oficieze o slujba la domiciliul, a agresato sexual.Intr-un mod insinuant si jignitor, respectiva doamna a reclamat faptul ca , desi a facut sesizari la
Episcopia Sloboziei si Calarasilor-adresandu-se la acea vreme , atat Inalt Preasfintitului Mitropolit Nifon, cat si,
ulterior, Preasfintitului Parinte Episcop Damaschin, autoritatile bisericesti nu au luat nici o masura. De remarcat
faptul ca, in cadrul emisiunii au fost o serie de interventii telefonice ale unor persoane care au pretins a fi elevi
seminaristi.
Constatări :
Protecţia demnităţii umane şi a dreptului la propria imagine
Ediţia din 10.08.2008 :
Aceasta este difuzata in reluare de postul DDTV in data de 11.08.2008 in intervalul orar 02:30-07:50.
In data de 10.08.2008, in intervalul orar 19:35-05:05, postul de televiziune OTV a difuzat emisiunea Dan
Diaconescu Direct. Emisiunea a avut, in intervalul orar 20:14-04:01 mentiunea DIRECT , iar in intervalul orar
04:01-06:30 a avut mentiunea EXCLUSIV.
Pe ecran a fost titrat : Magda se intoarce si loveste din nou (sus), Totul despre teribilul secret al Magdei
Ciumac(jos).
Intrebarea emisiunii : In acest razboi cu sotul tineti cu Magda?
Serialul Elodia episodul 212.
In studio au fost invitati : Magda Ciumac, Bona Oana, cumnatul bonei si Stelian Ogica. Emisiuna a fost
moderata de Dan Diaconescu. Invitatii impreuna cu moderatorul au analizat imprejurarile in care bona Magdei si
cumnatul bonei au fost implicati in cazul Elodia.
Pe fondul discutiilor cu privire la difuzarea pe post a unui apel umanitar lansat de catre Oana, bona Magdei,
aceasta din urma afirma :
Magda (reper 22:46:55). : Stai un pic Oana ca acum te iau la bataie. N-am batut pe nimeni da te bat. Sa
mor eu de nu !
Dan Diaconescu : Va rog, va rog. Nu aveti voie sa faceti amenintari.
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Magda : Cine te-a amenintat tu, desteapto? Tu esti chiar nebuna!
Incepand cu ora 23:50 a intrat in studio Stelian Ogica, adresand injurii , amenintari si expresii vulgare
interlocutorilor sai :
Ogica (reper 00:11:10): De ce nu v-ati vazut de treaba voastra atat tu cat si hahalera asta, sa stati acasa !
Ogica (reper 00:26:10): Si-n barbat pledezi in sera asta, si-n destept, pai fac cu tine in fata..., sunt
maimutoi ca tine!
Cumnatul Oanei : Pai lesini pe aici!
Cumnatul Oanei (00:26:55) Omule ce varsta ai tu acuma..
Ogica : Nu gainari ca tine!
Cumnatul Oanei: Bai gainare ce varsta ai tu si ce varsta am eu?
Ogica: (00:28:52): Bai hai sa-ti zic o cehestie despre jegosul ala! Ala este unul..
Dan Diaconescu : Va rog domnu’ Ogica vorbiti frumos.
Magda : Este. Asa este, te-a facut!
Ogica : Este unul dintre speta.. deci de oamneii cu..de..
Dan Diaconescu : Daca nu vorbiti cum vreu eu va intrerup! Bag publicitate. Iar eu vreu sa vorbiti frumos.
Cumnatul Oanei(00:30:40): La ce pat dormeai? La patul trei doarme bulangii, la patul doi doarme..
Dan Diaconescu : Revenim in zece secunde.(Moderatorul a intrerupt microfonul si a introdus pauza
publicitara)
Ediţia din 11.08.2008:
Aceasta este difuzata in reluare de postul DDTV in data de 12.08.2008 in intervalele orare 05:20-08:00 si
12:40-15:30.
Emisiunea Dan Diaconescu Direct difuzată de OTV în data de 11.08.2008 a avut două părţi: în intervalul
orar 19.07- 20.39, cu menţiunea EXCLUSIV, a fost difuzată o parte dintr-o ediţie anterioară, iar în intervalul 20.3903.30 difuzarea emisiunii a fost făcută cu menţiunea DIRECT.
A fost monitorizată partea de emisiune difuzată în direct (SERIALUL ELODIA / EPISODUL 213).
În studio au fost prezenţi, la început, Magda Ciumac şi Cezar Matei care, împreună cu Dan Diaconescu, sau referit la cauzele unui conflict existent între Magda Ciumac şi Luis Lazarus.
Înca de la începutul emisiunii, realizatorul a anunţat că în jurul orei 22.00 va veni şi Luis Lazarus pentru a-şi
exercita dreptul la replică faţă de unele afirmaţii ale Magdei făcute în ediţii anterioare.
Timp de aproximativ o oră (22.03-23.00) Magda s-a retras din studio, iar Luis Lazarus s-a referit la numeroase
repere ale trecutului său şi şi-a justificat opinia despre Magda.
Cearta dintre Magda si Lazarus s-a desfăşurat între orele 23.00 si 01.02 şi a debutat cu insulte, de ambele părţi,
de genul “cap pătrat”, “nebună”, “prostituată”. Vocea lui Dan Diaconescu spunând -din când în când- “Vă rog, vă rog!
Domnul Lazarus! Doamna Magda!” s-a distins destul de greu între vocile celorlalţi care vorbeau simultan şi mai tare. „Vă
rog încă o dată!”, „Am o rugăminte la dumneavoastră!” a mai spus realizatorul emisiunii, dar cei doi nu s-au oprit din
disputa verbală.
(Sel. 1- 05.50):
Luis Lazarus: Eu îţi aduc omul cu care ai făcut sex pe bani! Nu în direct, în instanţă.(....)
Magda Ciumac: …Tu ai vorbit, măi cretinule, înainte!
Apelurile făcute de Dan Diaconescu - Doamna Magda! Domnul Lazarus! – nu au avut niciun efect, cearta
continuând.
(Sel.1- 07.00)
Dan Diaconescu: Doamnul Lazarus, calmaţi-vă! Doamna Ciumac, încă o dată! M-ascultaţi şi pe mine? Fac
următorul apel: să vă calmaţi, să nu vorbiţi deodată …(În acest moment s-au auzit hohotele de râs ale lui Cezar Matei,
aflat şi el in studio)…şi, în ultimul rând, dar nu cel mai putin important, să folosiţi limbaj cuviincios fată de
telespectatori şi să vă transmiteţi aceleaşi idei, dar cu nişte cuvinte permise de legislaţia audiovizualului. În momentul
în care veţi vorbi în continuare pe acest ton, voi opri microfonul.
În timpul ultimei fraze redate mai sus, Magda si Lazarus continuau jignirile reciproce. Dan Diaconescu a zâmbit
la finalul avertizarii.
(Sel.1- 08.30)
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După încă un minut în care cei doi şi-au adresat cuvinte ca “prostituată” şi “poponar”, Dan Diaconescu a
anunţat „o scurtă pauză”, a făcut un semn cu mâna si a cerut regiei “Opriţi microfoanele! V-am luat microfoanele” I-a
amintit Magdei că o avertizase şi, zâmbind, i-a cerut microfonul în timp ce aceasta râdea. Gestul respectiv nu a avut
urmări, iar emisiunea a continuat în acelaşi fel, în discuţie fiind aduse şi alte nume (Ogică, Mihaela Moise, etc).
(Sel.1- 11.20) Dan Diaconescu a anunţat că întrerupe “emisia”. A urmat o manea ilustrată cu fragmente din
emisiunea Dan Diaconescu Direct având-o în prim-plan pe Magda (dansând pe masă, arătându-şi picioarele şi chiloţii,
dansând cu Ogică) alături de Dan Diaconescu sau Petrică Gheorghe. Primele versuri ale manelei:
Cheamă-ţi toate rudele
Să uite la OTV
Cum să joace pa manea
Ăia de la CNA.
(Sel.1-14.20)
Dan Diaconescu: Revenim in direct. Am întrerupt programul conform Legii audiovizualului, cu acest spot
muzical. Urmează încă două întreruperi permise de lege şi, pe urmă, oprirea întregului program dacă preopinenţii…
Fraza a fost tăiată de Magda care a continat cearta cu Lazarus. La una dintre replici – Arăţi ca o friptură uscată şi proastă
– realizatorul emisiunii a intervenit cu apelul: Vă rog, domnul Lazarus!
(Sel.1- 16.10)
Magda l-a anunţat pe Lazarus că îi va face o statuie “să se pişe toţi pe ea” la care Dan Diaconescu i-a spus,
amuzat, că o avertizează pentru ultima data. Cu voce slabă, realizatorul emisiunii a repetat avertizarea.
(Sel.1-17.30)
Lazarus: De ce ţipi aşa?
Magda: Nu vezi ce penibil eşti?
Lazarus: Te doare capul, fetiţă? Du-te la tratament!
Magda: … că n-a vrut omul ăla să dea cu maşina…N-are nimeni nevoie de tine! Magda a mai rostit ceva,
neinteligibil din cauza suprapunerii vocilor si a râsetelor din studio, apoi a exclamat: Ce p---a mea!
ceea ce a provocat râsete în studio.
Dan Diaconescu: Vă rog! Publicitate! Publicitate!
Magda: Mă scuzaţi!
Lazarus, râzând: Vedeţi, domne, ce creatur-aţi adus aici, domne?
Dan Diaconescu: Publicitate! Publicitate!
A urmat un calup de publicitate.
(Sel.2-00.04)
Dan Diaconescu: Revenim in direct. A fost a doua întrerupere forţată a programului. În cazul în care se mai
intâmplă din nou o altă escaladare a limbajului sau a comportamentului aici, în studio, vom purcede, vom trece adică,
la a treia întrerupere şi ultima permisă de lege, după care vom pofti afară din studio pe invitaţii care încalcă
regulamentul de joc (!) şi Legea audiovizualului. Dan Diaconescu a mai spus că avertizează pe telespectatorii sub 15 ani
“să plece din faţa televizoarelor, limbajul este destul de dur.”
(Sel.2-10.30)
Magda: Tu te uiţi la tine în ce hal arăţi?
Lazarus: În ce hal arăt?
Magda: Vai, eşti un dezechilibrat! Sincer, eşti un prăpădit.
Lazarus:M-am dezechilibrat?Nu, tu eşti o prăpădită, mă! Prăpăditooo! Infractoareoo! Puşcăriaşooo!
Mincinoasooo! Intonaţia ultimelor cuvinte a fost infantilă. Ai furat banii lui Tolea?
Magada: (...) Tu la ce eşti mic? La cap şi mai jos. Hai, pleacă, du-te-n durerea mea cu Dumnezeu înainte!
Cezar Matei: … Să nu zici porcării!
Dan Diaconescu: Telespectatorii de-acasă să nu umble la volumul sonorului fiindcă de-aici, de la noi, din
regia emisiei, la un moment dat cade sonorul brusc în momentul când domnul Lazarus sau doamna Magda se
pregătesc să folosească anumite cuvinte injurioase.
Ora 23.47.40- Lazarus: Faci prostituţie şi furi din magazine?
Magda: Te oftici?
După o pauză de publicitate, titlul a fost schimbat în: RĂZBOI PE VIAŢĂ ŞI PE MOARTE ÎNTRE LUIS
LAZARUS SI MAGDA CIUMAC ! iar Dan Diaconescu a spus (sel.3-00.05): Încă o dată cerem scuze telespectatorilor
pentru limbajul folosit de doi dintre invitaţii noştri.
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Aflat în studio, un ziarist grec -Nikos Kutunis- şi-a exprimat astfel opinia despre numeroasele prezenţe ale
Magdei la OTV: Tu poţi să dansezi, tu nu ai nicio problemă. Problema, Magda, nu eşti tu. Tu n-ai nicio problemă, tu poţi
să te dezbraci aici, în faţa publicului, să dai chiloţii jos, să-ţi arăti organul genital în direct. N-ai nicio problemă.
Problema o au telespectatorii cu chestia asta.
La telefon a intervenit Antoanela Lazarus - realizator tv - care si-a criticat fostul sot.
La ora 00.09 Luis Lazarus a revenit in studio şi a contrazis-o pe fosta soţie în legatură cu diferite aspecte ale
vietii de familie.
(Sel.3-22.50)
Luis Lazarus: Dar tu ce vrei sa faci acuma? Nu-nţeleg. Ce, vrei să transformăm în “Familia Lazarus”
emisiunea acuma?
Antoanela: Dar ce, crezi că lumea n-ar fi interesată?
Luis Lazarus, râzând: Deci, asta era problema! şi a invitat-o la emisiune, iar Antoanela a spus că va veni vineri,
dar fără Lazarus, pentru a vorbi în contradictoriu cu Magda, cu “dosarele pe masă”.
(Sel.4-07.10)
Un cunoscut al lui Luis Lazarus, Cristi Vătau, a intervenit telefonic şi a început să se certe cu Magda.
Antoanela a revenit la telefon şi a făcut alte precizări referitoare la relaţia lui Lazarus cu copilul său. Cele două persoane
aflate la telefon, Antoanela si Cristi Vătau, au avut o discuţie în contradictoriu, la care s-a alaturat şi Lazarus la un
moment dat.
(Sel.4-29.00)
După ce Magda şi Lazarus şi-au adresat reciproc epitetul de “isteric”, Dan Diaconescu le-a spus să se calmeze,
apoi a anunţat publicitate: Dacă nu vă calmaţi, vă-ntrerup din nou cu publicitatea! Ia, mai bine vă-ntrerup eu!
Publicitate!
Au urmat două spoturi de publicitate, după care dezbaterea a continuat fără Luis Lazarus.
Partea de emisiune difuzată în direct s-a încheiat la ora 03.30 cu maneaua, “Cheamă-ţi toate rudele / Să uite la
OTV...”
Ediţia din 12.08.2008:
Aceasta este difuzata in reluare de postul DDTV in data de 13.08.2008 in intervalul orar 02:52-08:00.
În data de 12.08.2008, pe postul OTV, începând cu ora 21.06 a fost difuzată emisiunea „Dan Diaconescu în
Direct”, după ce în prealabil, de la ora 19.03, se difuzaseră în reluare fragmente din aceeaşi emisiune din ziua
anterioară. Fragmentele difuzate în reluare nu au niciun marcaj, deşi conţin momentele scandalului dintre Magda
Ciumac şi Luis Lazarus.
Invitaţii emisiunii din data de 12.08, Serialul ELODIA Episodul 214, au fost Magda Ciumac şi Petrică
Gheorghe. Tema emisiunii CONTINUĂ RĂZBOIUL PE VIAŢĂ ŞI PE MOARTE DINTRE LUIS LAZARUS ŞI
MAGDA CIUMAC. În partea de jos a ecranului este scris URMEAZA CONFRUNTAREA DINTRE MAGDA
CIUMAC ŞI MIHAELA MOISE. De la ora 23.17, emisiunea este marcată cu 15. Până la acea oră, emisiunea nu a
avut niciun fel de marcaj.
Începând cu ora 22.50, alături de Magda Ciumac şi Petrică Gheorghe, este invitată şi Mihaela Moise,
angajată a OTV, pentru a da un drept la replică acuzaţiilor Magdei Ciumac la adresa ei.
Între cele două are un schimb de replici dure, care se întinde pe mai multe ore, pe un ton ridicat şi cu
expresii de genul:
Interval selecţie I
Magda Ciumac: „eşti un zero de femeie, eşti o complexată şi o frustrată” (44:50-44:57), „cap
pătrat”(45:32-45:36), „o sa te scuipe lumea pe stradă” (47:14-47:17), „cu cine şi-a tras-o Mihaela Moise la
Sinaia ?” (51:05-51:15), „ai o minte bolnavă şi eşti o mincinoasă” (55:10-55:12)
Mihaela Moise: „Eşti penibilă, eşti ridicolă” (01.06.29-01.06.31)
Intervale selecţie II
Magda Ciumac: „Nici mama ta nu ştie cât de mahalagioică eşti” (12.40-12.48)
Magda Ciumac: „Mi-ai dat cu scrumiera în cap, mi-ai dat sau nu? Nebuno!” (14:44-14:15:03),
Mihaela Moise: „Eşti paranoică, du-te la 9, la Spitalul 9 la Bălăceanca!” „Eşti nesimţită, asta eşti!”,
„Hai dispari!” (16.15-16.52)
La ora 00: 21 intră în direct prin telefon ziaristul Luis Lazarus, pentru a aduce alte lămuriri în scandalul pe
care s-a iscat în studioul OTV.
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În timp ce Luis Lazarus vorbea la telefon, izbucneşte un alt scandal în studio, Magda este este filmată în
culise în timp ce îi admonestează pe angajaţii OTV-ului. Magda Ciumac foloseşte cuvinte foarte urâte: „Băi,
tâmpitule”, „Du-te-n puii mei de jegos ordinar”, „Să nu mă ameninţi tu pe mine, handicapatule!” şi alte expresii
de acest gen (interval selecţie 29:26-31:06)
Moderatorul Dan Diaconescu atrage în repetate rânduri atenţia invitatelor sale pentru a-şi tempera dialogul,
dar fără succes.
În data de 13.08.2008, între orele 19.06-20.16, se difuzează în reluare confruntarea dintre Magda Ciumac şi
Mihaela Moise, fără ca emisiunea sa aibă vreun marcaj.
Ediţia din 14.08.2008:
Aceasta este difuzata in reluare de postul DDTV in data de 15.08.2008 in intervalele orare 05:20-08:00 si
12:00-15:30.
În data de 14.08.2008, începând cu ora 19.16, a fost difuzată pe postul OTV emisiunea Dan Diaconescu
în Direct.
De la ora 20.57, în contextul mai vechi al serialului Elodia şi alături de invitaţi ca bona copilului Elodiei
Ghinescu, Magda Ciumac şi Stelian Ogică, a mai fost prezent şi fratele lui Ion Petculescu, un cetăţean care a
dispărut în condiţii misterioase în data de 6 august. Emisiunea este marcată cu 12. Tema emisiunii, aşa cum este
afişată pe ecran MAGDA CIUMAC ŞI OGICĂ ÎN CONFLICT CU PSIHOLOGUL ILIE MARINESCU. În partea
de jos a ecranului este scris URMEAZĂ O SURPRIZĂ DE PROPORŢII. Sunt prezentate pe post fotografii ale
dispărutului Ion Petculescu, semnalmente ale acestuia şi alte date personale. Se precizează că dispariţia lui Ion
Petculescu a fost reclamată şi la poliţie. La emisiune sună diverşi telespectatori care formulează diverse ipoteze ale
dispariţiei, relatează ca l-ar fi văzut pe cel dispărut sau au păţit cazuri similare. Se verifica cine ar fi putut fura
telefonul dispărutului şi răspunde la el. De la acel telefon al dispărutului se pare că a sunt cineva la jocuri şi
concursuri. Fratele lui Ion Petculescu îşi dă pe post numărul de telefon pentru a fi sunat în legătură cu dispariţia.
Este luat desfăşuratorul telefonului dispărutului şi se verifică apelurile primite şi date de pe telefonul acestuia pentru
a afla cine l-a furat sau ce s-a întâmplat cu dispărutul.
Dan Diaconescu şi invitaţii săi sună respectivele persoane aflate pe desfăşurătorul telefonului şi cer
relaţii, cu cine au vorbit, unde se află etc, pretextând că-l ajută pe fratele dispărutului(ex. selecţia I). Mergând pe
firul acestei investigaţii telefonice, sunt chestionate şi două eleve Georgiana şi Andreea, presupuse a fi în legătură
cu un personaj care a furat telefonul (selecţie II). Emisiunea continuă în acest fel până la ora 04.15.
Ediţia din 28.08.2008:
Aceasta este difuzata in reluare de postul DDTV in data de 29.08.2008 in intervalul orar 12:00-15:30.
In data de 28.08.2008, in intervalul orar 19:44-06:29, postul de televiziune OTV a difuzat emisiunea Dan
Diaconescu Direct. Emisiunea a avut, in intervalul orar 19:44-03:09 mentiunea DIRECT , iar in intervalul orar
03:09-06:29 a avut mentiunea EXCLUSIV.
Pe ecran a fost titrat :Bomba : Avem dosarul oficial de anchete (sus), Urmeaza rezultatul oficial al
expertizei oaselor de le Breaza(jos).
Intrebarea emisiunii : Credeti ca oasele gasite la Breaza sunt ale Elodiei?
Serialul Elodia episodul 223.
In studio au fost invitati : Lucian Iordanescu, Mariana Lia, Valeriu Mangu, Petrica Gheorghe, si Alice
Gheorghe. Emisiuna a fost moderata de Gabiel Padiu. Invitatii impreuna cu moderatorul au analizat dosarul de
ancheta al lui Cristian Cioaca.
In momentul 22:48:16 a intrat in legatura telefonica directa domnul Costel, martorul de la Talea, cel care a
dat o declaratie la parchet in urma careia s-au inceput cautarile posibilului cadavrul al Elodiei in zona Talea, Breaza.
Martorul declara faptul ca l-a vazut pe Cristian Cioaca iesind dintr-o curte si indreptindu-se spre o vale cu un sac
in spate.
In timpul descrierii momentului, descriere facuta de Costel, in care presupusul Cristian Cioaca cara un sac
in spate spre padure Gabiel Padiu afirma :
Gabriel Padiu( 23:04:12): Gafaia, gafaia domnu...
Costel: Domnu Padiu ma luati la misto!
Gabriel Padiu : Va jur ca nu va iau la misto!Dar daca era la 10 metri era imposibil sa nu fi auzit.
Costel : Deci eu va spun ca ma luati la misto.Dar nu e nimic trecem si peste asta.
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Gabriel Padiu: Stati putin, nu fiti suspicios!
Invitatul emisiunii domnul Petrica Gheorghe ii sugereaza martorului Costel necesitatea de a vorbi la obiect:
Petrica Gheorghe(23:35:30):Domnu Costel, domne a trecut o ora de cand vorbiti.Noi aici lucram pe baza
de audienta iar audienta se naste dintr-un dialog pe care-l avem cu cei care ne suna. Dumneavoastra v-am
respectat , ati povestit.
Costel: Domnu Petrica eu va respect, dar daca va deranjaza declaratia..
Petrica Gheorghe : Domnu Costel parca pierdeti randurile, domnule, asa ne... Sa nu zicem am tacut
domnule. Deci tacerea noatra s-a s-a s-a cum sa zic eu zic ca a fost respectuasa.
Gabriel Padiu : Telespectatorii spun Padiule spune-le sa nu mai dea amanunte fara importanta sa zica mai
departe.
Petrica Gheorghe :Povestea dumneavoatra dureaza exact vre-o 15 secunde! Dumneavoatra de o ora
povestiti 15 secunde.mi se pare un record mondial domnu Costel.
Petrica Gheorghe (23:37:00): Stiti ce zic oamenii care se uita la televizor? Spun asa: domne asta citeste?Au
senzatia asta ca pierdeti randu si ca de aceea ati cerut sa nu fiti intrerupt.
Costel: (23:38:09): Este fabulatia dumneavoastra Domnu Petrica si imi pare foarte rau ca trebuie sa ma
pronunt asa.
Patreica Gheorghe: Care e fabulatia mea, ca ce?
Costel: Cu povestirile ca eu am inceput sa o iau razna!Eu caut sa va dau ultimul amanunt.
Petrica Gheorghe: Am zis ca ati trecut la analiza. Pe noi drept sa spun si pe telespectatori, adica ne luati
painea de la gura?
Costel : Domnu Petrica dar eu nu fac pomeni cu dumneavoastra acuma domnu Petrica!
Petrica Gheorghe: Da ce faceti?
Costel : Eu va povestesc lucrurile astea ca dumneavoastra de aici in colo.
Petrica Gheorghe : Domnu pai ne ia somnu domnu!
Alice Gheorghe(23:40:22): Nu deci cu asemenea persoane nu se poate discuta!
Gabriel Padiu: Stati putin domne, stati putin.
Petrica Gheorghe: Asta e un idiot domne!
In minutul 01:02:48 Gabriel Padiu citind un SMS de la un telespectator face urmatoarea afirmatie, razand:
Gabriel Padiu: Stiti ce zice un telespectator?
Petrica Gheorghe: Ce zice?
Gabriel Padiu: Domnilor Costel ar trebui pedepsit , eu zic sa-l injunghiem!-moderatorul emisiunii a inceput
sa rada ca urmare a acestei afirmatii.
Ediţia din 20.08.2008:
In data de 20.08.2008, in intervalul orar 19:28-06.00, postul de televiziune OTV a difuzat emisiunea Dan
Diaconescu Direct. Emisiunea a avut menţiunea EXCLUSIV şi s-a difuzat cu menţiunea AP până la ora 01.30, iar
apoi cu 15.
Pe ecran a fost titrat : „Astă seară episodul mult promis: Magda în direct cu telespectatorii. Probabil ultima
apariţie a Magdei la TV”.Serialul Elodia episodul 221.
In studio au fost invitaţi : Magda Ciumac şi cântăreaţa de muzică populară Luminiţa Ţicleanu. Prezentatorul
emisiunii este Gabriel Padiu. Acesta a citit diverse mesaje primite de la telespectatori pro şi contra Magdei
Ciumac.Au intervenit în emisiune telespectatori care şi-au spus părerea legată de aceasta. În prima parte a
emisiunii, până la miezul nopţii, Magda Ciumac a fost destul de temperată în discuţiile telefonice cu telespectatorii.
Au intrat foarte mulţi telespectatori în direct, unii care au criticat-o şi alţii care au susţinut-o pe aceasta. La criticile
acestora, Magda are replici dure şi de multe ori aduce şi jigniri de genul: zăpăcită, nebună, psihopată, băbăciune
complexată,etc.
(sel part 5-00.42.15) Marina: Draga mea, cum te simţi când ştii ce ai făcut?
Magda: Ce am făcut doamnă?
Marina: Ai furat, ai fost prostituată...
Magda: Doamnă, vedeţi d-voastră să fi fost prostituată.
Gabriel Padiu: Doamnelor, vă rog, nu escaladaţi.
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Magda: De unde ştiţi d-voastră doamnă, aţi stat la fundul meu să vedeţi dacă sunt prostituată?
Marina: Am auzit.
Magda: Ce aţi auzit doamnă, o fată care a stat cu părinţii nu am ştiut ce e aia discotecă până la 20 de ani. M-am
căsătorit la vârsta de 20 de ani, am un copil de 2 ani, de patru ani căsătorită, am fost prostituată? Dumneata ştii
ce vorbeşti, eşti bolnavă?
Marina: Nu sunt bolnavă, am auzit pe OTV.(...). Ne deranjezi cu obrăznicia şi nesimţirea.
Magda: Du-te că îţi e somn!
Marina: Ţi-e somn ţie fetiţo, nu mai vorbi aşa. Nu mai vorbi aşa, sunt atâţia telespectatori care se uită la tine.
Magda: Nu mai încerca să îţi faci vocea blândă că eşti dusă. Eşti dusă un pic.
Marina: Săraca de tine, tu eşti dusă de pe acuma. Am copii mai mari a tine şi eşti dusă de pe acuma.
Magda: Se vede, păcat de copiii care îi ai.
Marina: Vai de mine..da de tine?
Magda: (...) Nu încercaţi doamnă să păreţi foarte cultă şi foarte mâţa blândă că ştiţi că mâţa blândă zgârie rău. Nu
vă mai daţi mari doamne şi mari deştepte că poate ăia care mă judecaţi pe mine sunteţi zero pe lângă mine. Da?
Noapte bună!
Marina: Vai de mine fetiţo, eşti zero, eşti zero de la început, eşti zero, zero.
Gabriel Padiu: Alo, alo, alo!
O altă telespectatoare intervine telefonic şi de asemenea , Magda îi adresează acesteia diverse jigniri:
(sel part 6-00.06.50) Mirela: Ne tot rogi să ne uităm pe alte posturi, o să facem asta.
Magda: Faceţi doamnă asta, nu mă deranjează. E decizia d-voastră. Ori cu d-voastră ori fără, tot aia sunt.

Mirela: Oricum, mare valoare nu ştiu ce valoare ai avea.
Magda: Care-i problema?
Mirela: Deci eşti un stress pentru toată lumea.
Magda: Vorbiţi în numele d-voastră, doamnă.(...)Anti Magda, am înţeles femeie, eşti anti Magda, altceva?
Ce mai vrei?
Mirela: Vezi că vorbeşti în reluare.
Magda: Vezi că vorbeşti tu în reluare, anti Magda(strâmbându-se)....nebuno!
Mirela: Nebună eşti tu, vezi că te pot da în judecată că eu ţi-am vorbit frumos.
Gabriel Padiu: Vă rog!
Magda: Dă-mă în judecată. Păi şi ce obţii dacă mă dai în judecată?
Mirela: Eu am vorbit frumos, aşa că te rog frumos să vorbeşti frumos dacă eşti acolo.
Magda: Atunci zăpăcito, spune!
Mirela: Zăpăcită eşti tu, nu eu!
Gabriel Padiu: Doamnă, nu escaladaţi....
Magda: A spus „ sunt anti Magda”, i-am vorbit cu „d-voastră”, păi ce...
Mirela: Eu ţi-am vorbit frumos, nu te-am făcut în niciun fel până să mă faci nebună şi în tot felul, da?
Magda: Păi din momentul în care ai spus „sunt anti Magda şi începând din acest moment voi schimba pe
alt canal” . Păi şi dacă nu schimbi şi tot continui cu anti Magda înseamnă că eşti dusă femeie.
Mirela: Vezi că nu te-am jignit, e a treia oară când jigneşti.
Magda: Şi ce faci a patra oară, intri prin televizor?(...)
Intervenţiile moderatorului sunt foarte rare şi în special pentru a tempera criticile telespectatorilor la adresa
Magdei. Mai mult, unii telespectatori îi atrag atenţia moderatorului că nu este imparţial.
(Sel part 5-00.37.30) Andrei: Domnule Padiu, înţeleg că d-voastră sunteţi moderatorul, da?
Magda: Bună dimineaţa, domnu!
Andrei: Bună dimineaţa doamnă!
Gabriel Padiu: Bună dimineaţa domnul Andrei!
Magda: Măcar pe domnul Padiu salutaţi-l.
Andrei: Domnule Padiu, am înţeles că d-voastră sunteţi moderatorul, da?
Gabriel Padiu: Da!
Andrei: Aşa, deci noi când ne spunem părerile fiecare, d-voastră aveţi puterea ca să o opriţi pe Magda să nu mai
vorbească, da?
Gabriel Padiu. Da.
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Andrei: Corect. Aş vrea din suflet, altă televiziune, ....râde uite râde ca...Doamne, da nu vreau să....să vorbesc
prostii (referindu-se la Magda).(...) Domnule Padiu, d-voastră sunteţi ...păi d-voastră ce sunteţi acolo domnule?
Gabriel Padiu: Domnule, e invitată în emisiune, domnule. D-voastră sunteţi moderatorul, da? Domnule Padiu, se
poate, d-voastră sunteţi un om pregătit aţi muncit şi d-voastră împreună cu tot colectivul de acolo şi cu domnul
Diaconescu şi vă face de râs televiziunea. Nu o mai primiţi domnule ..(Magda râde)
Gabriel Padiu: Aşa e, ar trebui să o dăm afară, aşa-i? (ironic)
Magda: Cel mai mult râd de persoane ca d-voastră că nici nu vă găsiţi cuvintele..sunteţi...(râzând)
Andrei: Păi cum se compară dânsa cu d-voastră cu atâta şcoală care ai învăţat-o, domnul Lazarus, cu toată lumea
de acolo, necalificata asta?
Magda: Aveam nevoie de unul ca d-voastră pe seară.
Andrei: Eşti o proastă, la revedere, tâmmpito!
Gabriel Padiu: Domnu, domnu...(în timpul acesta Magda râde).

(sel part 6- 00.16.10)Magda: Da Titel, zi trotinel.
Titel: Prostituato, tu mă faci pe mine prostinel? Da, eşti bolnavă?
Magda: Te-am făcut trotinel, nu prostinel.
Titel: Trotinetă eşti tu, fira-i a dracului....
Gabriel Padiu: Alo, alo, nu se poate, vă rog frumos d-l Titel. Aţi porit, s-a tăiat linia, da?
(sel part 6-00.24.06) Elena: Să-ţi mai spun ceva, cine se uită în cameră şi îşi dă părul peste cap din 3 în 3
secunde e o psihopată.
Magda: Uite mi-l mai dau...psihopată eşti tu nebuno!
Elena: Tu eşti bolnavă, tu eşti bolnavă, tu trebuie să vezi un medic.
Magda: Zi zăpăcito, psihopată eşti tu!
Gabriel Padiu: Alo, alo, alo vă rog, vă rog, vă rog. Doamnă, există în dicţionar, Magda, te rog foarte
mult.
Magda: Păi de ce mă face psihopată?
Elena: Ea-i bolnavă domnul Padiu, trebuie în emisiunea d-voastră să chem aţi un psiholog să o vadă pe
ea, care îşi dă părul din 3 în 3 secunde.
Magda: Vezi că duci lipsă şi tu ca alea dinainte.
(sel 6-00.38.06) Magda: În primul rând, persoanele care mi-au vorbit frumos, le-am vorbit frumos.
Persoanele care sunt isterice şi băbăciuni dinastea care au insomnie şi sunt nebune şi duse cu capul şi
complexate şi vai de zilele lor..sănătate!
Vasilescu: Lasă sănătatea că nu mi-o dai tu!
Magda: Am zis în general la lumea care e dusă cu capul.(...)
(sel 6-00.40.06) Vasilescu: Domnul Padiu, nu aveţi acolo ac, aţă să îi coaseţi gura ?
Gabriel Padiu: Auziţi, e uşor de vorbit şi toată lumea îmi spune, domnule Padiu, domnule nu e chiar atât
de uşor pentru că într-un scandal şi într-o ceartă , în general...
Vasileascu: Daţi-i-o pe Magda.
Magda: Nu am ce să vorbesc cu femei în vârstă la ora asta.
Gabriel Padiu: Auziţi că nu vorbeşte cu femei în vârstă ...că...
Magda: Că sunteţi...
Vasilescu: Da de unde ştie ea că sunteţi în vârstă?
Magda: La menopauză...sunteţi la menopauză, vă înţeleg doamnă şi nu vreau să mă cert cu d-voastră,
sunteţi la menopauză. (...)
Vasilescu: ...ţi-a dat-o la bot dobitoaco!
Magda: Vedeţi şi apoi spun că Magda e nebună şi jigneşte. Astea sunt nişte femei la menopauză.
Închideţi-i domnul Padiu că e nebună şi vrea să jignească.
Gabriel Padiu: Stimaţi telespectatori fac o precizare. E a doua oară când s-au închis telefoanele...nu poţi
ca să...aţi reuşit ceva?
O altă telespectatoare intră în direct pentru a atrage atenţia moderatorului că Magda nu lasă telespectatorii
să vorbească şi acesta nu intervine.
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(sel 7- 00.10.07) Gina: Eu nu vorbesc cu dumneata, eu vorbesc despre dumneata şi în numele altor
telespectatori.
Magda: Ce numele altor telespectatori, ce eşti purtător de cuvânt?
Gina: Domnul Padiu, vă rog...
Gabriel Padiu: Încercaţi să găsiţi o cale de mijloc!
Magda: Păi eşti purtător de cuvânt, ce eşti?
Gina: Nu domnul Padiu, nu se poate cu dânsa, vă rog să o opriţi să vorbesc.
Gabriel Padiu: Opreşte-te! (neconvingător şi foarte încet)
Magda: Tocmai, dacă mă roagă frumos mă opresc.
Gina: Domnul Padiu, aveţi respect pentru telespectatorii d-voastră?
Gabriel Padiu: Da doamnă.
Gina: Păi vă rog, opriţi-o!
Magda(ţipând).: Nu vreau să mă opresc eu, ce domnul Padiu, a vorbit 2 minute, am lăsat-o să mă lase un
minut
Gina: Staţi aşa, domnul Padiu, nu înţeleg.
Gabriel Padiu: Încercaţi să aveţi o convorbire ...pentru că vedeţi şi d-voastră, mă băgaţi pe mine la mijloc.
Magda: Dacă nu mă laşi să spun ce am de spus nu tac.Uite te acoper, vorbesc încontinuu nu vreau să tac.
Gina: Dânsa conduce emisiunea?
Gabriel Padiu: Poftiţi?
Gina: Care-i rolul d-voastră, dânsa conduce emisiunea?
Gabriel Padiu: Păi staţi doamnă, nu vreţi să aveţi un dialog echilibrat cu celălalt fără să vă jigniţi.
(sel 7-00.12.07) Gabriel Padiu(pe un ton ridicat): Haideţi doamnă nu mă mai acuzaţi pe mine. Cine
intră, intră şi vorbeşte cu Magda spune ce vrea, eu intervin când se încalcă legea şi cu asta basta. Vă
rog foarte mult, nu mă mai băgaţi pe mine la mijloc. Intraţi, vreţi să jigniţi, vreţi să îi ziceţi şi vreţi să
tacă. Dacă vreţi să jigniţi, vă jigneşte şi ea. Asta-i situaţia, eu cum pot să fac dreptate aici?
Magda: Corect.
Gabriel Padiu(pe un ton ridicat): Până la urmă ea e lângă mine, eu încerc să vă respect, sunteţi
telespectatori , dar asta-i situaţia măi oameni buni! Intraţi şi vorbiţi frumos. Puteţi să îi spuneţi tot ce
doriţi, dicţionarul limbii române e atât şi are mii şi mii de cuvinte. Puteţi să i le spuneţi frumos, inteligent
şi puteţi să o umiliţi altfel, printr-un limbaj elevat. Îmi cereţi mie, domnul Padiu spuneţi-i să tacă ca să
putem să o jignim. Păi atunci nici d-voastră nu o mai jigniţi şi atunci când ă să văd că d-voastră vorbiţi
frumos, aveţi un limbaj frumos, iar ea îşi perimte să sară în capul d-voastră , fiţi sigur că voi sări şi o
voi opri. (...)
Ediţia din 03.09.2008:
Aceasta este difuzata in reluare de postul DDTV in data de 04.09.2008 in intervalul orar 14:00-15:30. Pe
toata perioada difuzarii mentiunea din partea inferioara a ecranului : Vino acasa curva dracului! nu este prezenta .
In data de 03.09.2008, in intervalul orar 19:22-06:29, postul de televiziune OTV a difuzat emisiunea Dan
Diaconescu Direct. Emisiunea a avut, in intervalul orar 20:52-03:09 mentiunea DIRECT , iar in intervalele orare
19:31-20:52, 03:39 -06:29 a avut mentiunea EXCLUSIV.
Pe ecran a fost titrat : Cioaca :daca nu exista mediatizarea eram halit ! (sus), Vino acasa curva dracului
(jos).
Serialul Elodia episodul 228.
In studio au fost invitati : Silvia Frimu, Petrica Gheorghe, si Mihaela Moise. Emisiuna a fost moderata de
Dan Diaconescu. Invitatii impreuna cu moderatorul au analizat mesajele pe care Cristian Cioaca le-a primit de la o
ziarista care s-a semnat cu numele Elodia .
Mentiunea din partea superioara a ecranului :Cioaca :daca nu exista mediatizarea eram halit ! este
prezenta ca replica in cadru interviului lui Cristian Cioaca publicat in Ziarul Libertatea din data de 04.09.2008.
Dan Diaconescu (20:54:05): Politistul Cristian Cioaca recunoste oficial ca multumita acestui serial,
multumita mediatizarii, in primul rand el acum este liber, adica era halit, spune dansul ca sa il citez.
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Imagini cu Ziarul Libertatea in care este prezentat interviul cu politistul Cioaca Cristian sunt difuzate in
intervalul orar : 20:29:12-20:31:32.
Mentiunea din partea inferioara a ecranului : Vino acasa curva dracului! reprezinta mesajul raspuns pe
care Cristian Cioaca il da ziaristei semnata cu numele Elodia dupa doua zile de la primirea mesajului initiat de
ziarista, Am parasit domiciliul conjugal Kiki, de ce nu spui unde m-ai dus.(20:53:12). Aceste doua mentiuni sunt
prezente pe toata durata emisiuni, intervalul orar : 19:22-06:29.


2. Asigurarea informării corecte şi a pluralismului

Ediţia din 01.08.2008:
Aceasta este difuzata in reluare de postul DDTV in data de 02.08.2008 in intervalul orar 16:30-19:59.
In data de 01.08.2008, in intervalul orar 19:06-08:05, postul de televiziune OTV a difuzat emisiunea Dan
Diaconescu Direct. Emisiunea a avut, in intervalul orar 21:06-03:41 mentiunea DIRECT , iar in intervalul orar
19:06-21:06 cat si in intervalul 03:00-08:05 a avut mentiunea EXCLUSIV.
Pe ecran a fost titrat : Fosta impresara a sotiei lui Tolea, Magda este mincinoasa si rea (sus), Iubita
criminalului in serie-acceasi coafeza cu Elodia(jos).
Serialul Elodia episodul 203.
In studio au fost invitati : Magda Ciumac si ziarista Mariana Barata. Invitatii impreuna cu moderatoarea
emisiunii au comentat reportajele reliazate de Mariana Barata.
In prima parte a emisiunii, incepand cu ora 19:06 s-a difuzat, in reluare, un interviu cu domnul Cristian
Cioaca si cu avocatul dansului, domnul Florentin Sorescu, interviu realizata in data de 08.10.2007 de catre reportera
Adriana Barata.
In a doua parte a emisiunii, incepand cu ora 21:33, a fost difuzat un reportaj relizat la Manastirea Namaesti,
judetul Arges. In cadrul ascestui film este prezentat un interviu cu Maica Tomaida care afirma faptul ca Cioaca
impreuna cu mama sa si cu copilul au vizitat acest locas.
Tot in acest moment titlul emisinii s-a schimbat in : Magda Ciumac ii va spune totul Marilenei Barata si va
ramane acesta pana cand se va schimba mentiunea din DIRECT in EXCLUSIV. Dupa acea titlul va reveni la cel
initial, Fosta impresara a sotiei lui Tolea Magda este mincinoasa si rea.
Titlul :’’Azi la 17:45 , monstrul a afirmat ca a omorat-o si pe Elodia’’ este prezent in cadrul editiei din data
de 02.08.2008 a emisiunii Dan Diaconescu Direct. Acest titlu a fost prezent pe toata durata emisiunii, intervalul
orar: 21:01-07:30. Aceasta editie este difuzata in reluare de postul DDTV in data de 03.08.2008 in intervalul orar
14:02-16:00.
Ediţia din 04.08.2008:
Aceasta este difuzata in reluare –in mod fragmentat- de postul DDTV in data de 05.08.2008 in intervalul
orar 12:39-15:29. Scena care face obictul reclamatiei nu a fost difuzata pe postul DDTV.
In data de 04.08.2008, in intervalul orar 20:12-03:41, postul de televiziune OTV a difuzat emisiunea Dan
Diaconescu Direct. Emisiunea a avut, in intervalul orar 20:12-03:41 mentiunea DIRECT , iar in intervalul orar
03:41-06:30 a avut mentiunea EXCLUSIV.
Pe ecran a fost titrat : A sosit momentul adevarului. Iliuta ne spune daca Magda ne-a mintit!(sus) Noi
amanunte explozive despre cadavrele de la Bacau!(jos)
Serialul Elodia episodul 205.
In studio au fost invitati : Magda Ciumac, Bona Oana, fratele Magdei si domnul Iliuta . Invitatii impreuna
cu moderatoarea emisiunii au analizat demersurile pe care politia le face in vederea descoperii Elodiei, in prima
parte a emsiunii, iar in a doua parte a fost invitat tatal unei fete, Andreea, in varsta de 18 ani. Aceasta fata a fugit de
acasa iar tatal a venit in studio pentru a contribui in acest sens la gasirea ei.
Domnul Iliuta (Ionut), unul dintre invitatii emisiunii, pe baza pozei, datei de nastere si al numelui tinerei
Andreea face urmatoarele afirmatii :
Ionut (01:02:21) :In primul rand numele fetei!
Moderatoarea : Andreea o cheama. Si data nasterii!
Tatal fetei : (In acest timp Ionut face niste insemanri pe hartie)
Ionut : Deci..
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Moderatoarea : Ia sa vedem ce ne poate spune Ionut?
Ionut : In primul rand ca este vie nu e moarta. Deci traieste.
Moderatoarea : Asta am aflat, asa .
Ionut : Intr-adevar au fost niste discutii in casa. Au fost niste probleme in casa si discutii.
Moderatoarea : Deci ne intereseaza daca discutiile u fost din acuza tatalui. Sau doar ca ea nu vrea sa se
comporte asa cum ar trebui si vrea sa stea... tatal spune ca ea vrea sa stea foarte mult afara, sa stea cat mai mult in
baruri in discoteci.
Ionut (01:04:50): Eu pe dumneavoastra nu va vad un om vinovat de aceasta problema cu ea. Nu vad
probleme la dumneavoastra ca ar fi plecat din cauza dumneavoastra. Deci este exclus asa ceva. Dar problema este
intr-adevar ca ii place o viata mai libera, sa stea putin mai libera. Dumneavoastra ati fost putin mai care ati mai ,
ati tinut-o mai la cheie, ca sa spun asa.
In minutul 01:29:40 intra in convorbire telefonica directa, doamna Maria care doreste sa i se clarifice
anumite probleme personale de catre Iliuta. Acesta ii cere data de nastere si afirma:
Moderatoarea : Vedeti doamna asa arata pictura dumneavoastra.
Iliuta : O despartire ati avut. Vad foarte multa singuratate la dumneavoastra.
Maria :Da
Iliuta : Da?
Maria: Da.
Iliuta : Ati fost despartita de doua ori?
Maria : Da.
Iliuta : Si un copil cu care nu comunicati.
Maria : Nu nu am nici un copil.
Iliuta : Nu va apare. Dintr-o despartire pe care ati avut-o de cineva, nu stiu. Ati avut grija de un copil, cam
ce se intampla aici?
Maria : Nu.
Iliuta: Mi se pare legat de un copil. Si deci foarte singura, singuratatea care va apasa foarte tare.
Maria: Da.
Iliuta: Un proces, cu cine va judecati?
Maria: Nu am cu nimeni.
Iliuta: Legat de o casa. Daca nu stiti veti fi implicata in aceasta problema. Pe plan de sanatate... da nici
prieteni, nu va intra nimeni in casa? Ce e cu singuratatea asta?
Consultatiile prin telefon continua cu doamna Lacramioara in minutul 01:36:40, cu doamna Aura minutul
01:58:32, cu doamna Carmen minutul 02:10:20, Cristi in minutul 02:53:00.
Pe baza datelor oferite de personanele care intra in diret prin telefon Iliuta face anumite desene
indescifrabile cu jutorul carora lanseaza anumite afirmatii despre viata sociala si personala a persoanelor in cauza.



3. Referiri la Cristian Cioacă

Ediţia din 06.08.2008:
Aceasta este difuzata in reluare de postul DDTV in data de 07.08.2008 in intervalele orare 02:50-08:00 si
12:00-15:30.
In data de 06.08.2008, in intervalul orar 20:04-06:29, postul de televiziune OTV a difuzat emisiunea Dan
Diaconescu Direct. Emisiunea a avut, in intervalul orar 20:11-03:06 mentiunea DIRECT , iar in intervalul orar
20:04-20:11 cat si in intervalul de timp 03:41-06:29 a avut mentiunea EXCLUSIV.
Pe ecran a fost titrat : Clarvazatooarea Debra Luce din Scotia :Elodia a fost omorata prin strangulare
(sus), Urmeaza materiale incendiare despre Cioaca, parintii sai si Patrik(jos)
Serialul Elodia episodul 208.
In studio au fost invitati : Profesorul psiholog Dumitrascu, Florin Doran-avocat, Cristi Vatau. . Invitatii
impreuna cu moderatorul emisiunii, Luis Lazarus au analizat un material filmat, atat din elicopter cat si de la sol, in
Judetul Brasov , material pe care moderatorul l-a relizat in urma cu cateva zile in vederea descoperirii Elodiei.
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Luis Lazarus face urmataorele afirmatii la adresa domnului Cristian Cioaca, fara a aduce probe in acest
sens:
Luis Lazarus (20:21:17) : Avnd in vedere faptul ca in acele zile s-au intamplat mai multe lucruri: unul:
Cioaca a spus, a dat telefon mamei Elodiei plangand; numarul doi: Cioaca a vorbit cu un superior la telefon si se
afla intr.-o stare depresiva accentuata; numarul trei: Cioaca s-a aflat impreuna cu cativa politisti si am expus
acest episod, a fost consemnat si de presa centrala, in care se lamenta ce am facut, ce am facut, si politistul cu
pricina ii spunea: o sa iei trei ani, dupa aceea o sa sapi la un an, lovituri cauzatoare de moarte, si asa mai
departe.
Luis Lazarus (20:44:12): De ce parintii Elodiei, respectiv bunicii copilasului, nu sunt lasati sa vada acest
copilas. Si, sigur exista informatii si la acest nivel cum ca bietul copilas ar fi oarecum tinut in afara vederii
publicului deoarece ar fi detinatorul unor adevaruri absolut terifiante.
Luis Lazarus (21:18:40): Mama lui Cioaca ne spune ca are grija de mama ei, si mama ei sta de fapt intrun hambar.
Luis Lazarus (22:21:50) : Ulterior ati fi putut vedea niste filmari gen procesul OG Simpson cand OG era
urmarit pas cu pas cu elicopterul zi si noapte. In final asta vom face si noi cu acest Cioaca.
Un invitat : Haituit pana va ceda!
Incepand cu ora 22:25 se difuzeaza un reportaj in care sunt prezentate imagini cu locuinta doamnei Cioaca,
mama lui Cristian Cioaca. Filmarile sunt realizate din spatiul public, de pe sosea, iar in acest timp doamna Cioaca
afirma:
Doamna Cioaca(22:27:10): Nu am ce discuta mai ales cu dumneavoastra.
Luis Lazarus (22:29:43): Baietelul a spus ca tati a omorat-o me mami!
Doamna Cioaca : Asta e ca stiti dumneavoastra. Asta stiti dumneavoastra.Asa ati zis todeauna ca e
criminal. Eu nu pot sa vorbesc cu dumneavoastra din moment ce ati facut aceasta afirmatie.
Luis Lazarus : Da e doamna ! De ce va suparti?
La finalul acestui dialog sunt difuzate imagini cu prim plan -uri ale gospodariei familiei Cioaca, minutul
22:31:20, imagini insotite de uramtoarele comentarii:
Luis Lazarus (22 :32 :00): Este vorba de un hambar, propriu-zis asta e un hambar, si in acest hambar este
tinuta mama mamei lui Cioaca, daca am inteles bine. Este un hambar plin de gunoaie, nici un fel de problema, nu
este oricum foarte relevant. In timp ce casa propriu-zisa este acea casuta mica din lateral.
In momentul 01:44 este difuzata in prim plan imaginea cu autoturismul domnului Cristian Cioaca fiind
perfect vizibil numarul masinii, aceste imagini sunt insotite de urmatoarele comentarii :
Luis Lazarus: Numarul asta este BV 10 RIK. Da. Uitati dumneavoastra cum apare acest zece, unde este
unu, unde este zero, si cum zero este rosu, V-ul este mai sus. De cine a fabricat domne’ acest numar. Iertati-ma ce
este aiureala asta.
Un invitat : Asta este numar de autoturism de politist, asta este atitudine, a vrut sa bata un ziarist, acuma
se indreapta cu masina spre un cameraman.
Imaginile cu prim planul autoturismului lui Cioaca au foat prezente in permanenta pe ecran in intervalul de
timp 01:44-02:33.
O data cu difuzarea acestor prim planuri cu autoturismul , informatia afisata in partea superioara a ecranului
a devenit : In timp ce Lazarus o cauta pe Elodia la Albota, Cioaca a incercat sa-l calce cu masina.
Ediţia din 07.08.2008:
Aceasta este difuzata in reluare de postul DDTV in data de 08.08.2008 in intervalele orare 02:50-08:00 si
12:00-15:30.
In data de 07.08.2008, in intervalul orar 19:08-06:29, postul de televiziune OTV a difuzat emisiunea Dan
Diaconescu Direct. Emisiunea a avut, in intervalul orar 20:32-03:06 mentiunea DIRECT , iar in intervalul orar
20:04-20:11 cat si in intervalul de timp 03:41-06:29 a avut mentiunea EXCLUSIV.
Pe ecran a fost titrat : Clarvazatooarea Debra Luca a localizat cu precizie de 1 KM cadavrul Elodiei (sus) ,
Urmeaza cautari cu caini si filmari subacvatice(jos)
Serialul Elodia episodul 209.
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In studio au fost invitati : Razvan Vajdoiu, Profesorul psiholog Dumitrascu, Florin Doran-avocat, Cristi
Vatau, Anatolie Ciumac. Invitatii impreuna cu moderatorul emisiunii, Luis Lazarus au analizat o serie de materiale
filmate, atat din elicopter cat si de la sol, in Judetul Brasov, materiale pe care moderatorul l-a relizat in urma cu
cateva zile in vederea descoperirii Elodiei.
Luis Lazarus face urmatoarele afirmatii la adresa familiei domnului Cristian Cioaca:
Luis Lazarus(01:51:50): Multi dintre dumneavoastra sunt foarte deranjati de felul in care bunica lui
Cioaca este tinuta in acel hambar, in acel grajd. Nu suntem noi in masura nici sa apreciem sa evaluam aceasta
situatie, e problema lor. Poate e oarecum ciudat ca acest copilas al Elodiei este obligat sa stea acolo cu doua femei
invarsta. Dar, dupa cum ati putut observa doamna Cioaca, mama lui Cioaca are o aliura foarte tinereasca.
Prof. Dumitrascu(01:55:05): Cei trei: tatal domnului Cioaca, mama domnului Cioasa si bunica acestuia
practic traiesc in trei case separate. Asta este harta unei familii dezorganizate. Oamneii astia traiesc in mod
izolat unii de ceilalti fapt ce imi spune ca acest copil practic la randul sau va trai intr-un mediu izolat. Izolarea
pe care o practica membrii familiei Cioaca se va rasfrange si asupra modului in care acest copil va creste. Isi va
afirma potentialul de dezvoltare a personalitatii. Fara indoiala ca in acel catun, in acel sat izolat, acest copil nu
beneficiaza de ceea ce are nevoie un copil in perioada varstei prescolare de cinci ani, patru ani jumatate cat are
Patrik Cioaca. Copilul ar trebui sa fie in contact cu cei de varsta lui pentru ca numai in felul aceste se va putea
exprima din punct de vedere al potentialului in mod corect.
Luis Lazarus(02:08:50): Sunt niste oameni smpli de la tara, cu niste cocioabe, ca orice taran normal .
(02:09:20) - Imi spunea un reporter care a intrat in casa lui Cioaca senior : doamne cica e o mizerie acolo de te
iei cu mainile de par! (02:10:20)-Darapanatura aia care e plina de gunoaie. (02:10:50)-Facea comunistul asta
de tasu lu’ Cioaca: Noi am muncit!
Ediţia din 08.08.2008:
Aceasta este difuzata in reluare de postul DDTV in data de 09.08.2008 in intervalele orare 02:14-07:50 si
16:32-20:00.
In data de 08.08.2008, in intervalul orar 19:00-06:06, postul de televiziune OTV a difuzat emisiunea Dan
Diaconescu Direct. Emisiunea a avut, in intervalul orar 21:22-03:22 mentiunea DIRECT , iar in intervalul orar
19:00-21:22 cat si in intervalul de timp 03:22-06:06 a avut mentiunea EXCLUSIV.
Pe ecran a fost titrat : Aceasta este emisiunea care se va dovedi cine este criminalul Elodiei (sus) , In
cateva minute va intra in direct procurorul Marius Iacob.(jos)
Serialul Elodia episodul 210.
In studio au fost invitati : Loret Luca, Razvan Vajdoiu, Profesorul psiholog Dumitrascu, Florin Doranavocat. Invitatii impreuna cu moderatorul emisiunii, Luis Lazarus au analizat o serie de materiale filmate, atat din
elicopter cat si de la sol, in Judetul Brasov, materiale pe care moderatorul l-a relizat in urma cu cateva zile in
vederea descoperirii Elodiei.
Profesorul psiholog Hanibal Dumitrascu, incercand sa contureze un profil psihologic al personalitatii
domnului Cioaca, face urmataorele afirmatii :
Prof. Dumitrascu (22:05:50) In ceea ce il priveste pe domnul Cioaca mai mult decat evidenat ca a
dezvoltat o personalitate, dupa parerea mea, in opinia mea de tip agresiv. (22:06:40) – Scurta reflectare a
relatiilor ca sunt in familia domnului Cioaca, ma refer la parintii domnului Cioaca, iarasi imi spune ca acest om
a invatat de acasa violenta si agresivitatea. (22:07:40)-Este o familie in care relatiile acestea de izolare
emotionala nu pot conduce decat unui model tensionat, conflictual si chiar agresiv.
4. Reclamatie patriarhia Romana
Ediţia din 25.08.2008
Aceasta este difuzata in reluare-in mod fragmentat- de postul DDTV in data de 26.08.2008 in intervalul orar
13:08-15:30 si in data de 27.08.2008 in intervalul orar 05:20-06:00. Scena care face obiectul reclamatiai nu este
difuzata de DDTV.
In data de 25.08.2008, in intervalul orar 19:36-06:06, postul de televiziune OTV a difuzat emisiunea Dan
Diaconescu Direct. Emisiunea a avut, in intervalul orar 19:36-03:22 mentiunea DIRECT , iar in intervalul orar
19:00-21:22 cat si in intervalul de timp 03:22-06:06 a avut mentiunea EXCLUSIV.
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Pe ecran a fost titrat : Cei mai tari fani Michael Jackson il sarbatoresc pe megastar in direct (sus), Urmeaza
: femeia agresata de preotul ei. (jos).
De la ora 22:50 a fost invitata in emisiune domana Mariana Conachi care sustine in direct faptul ca a fost
agresata sexual de preotul duhovnic din localitatea Calarasi:
Mariana Conachi (min.:23:10:29): Deci a venit, s-a dezbracat, pai hai s-o iau daca nu!.Sa punem mana pe
treaba!.Deci m-a dezbracat pe mine, m-a ibracat cu mantia preoteasca, m-a dat cu agheasma, imi da sa fac niste
rugaciuni pe cap si la un moment dat am vazut cum vrea sa tabare pe mine. Eu am fugit, in sufragerie eu aveam
masa intinsa de sase persoane si am fugit dupa masa. El vazand ca nu ma poate prinde a facut, cum sa zic, s-a
masturbat inaintea mea.
Dan Diaconescu : Doamne fereste! Da.
Mariana Conachi : A zis ca ...
Dan Diaconescu : Cum sa se masturbeze inaintea dumneavoastra?
Mariana Conachi: Uite asa cum au facut preotii aceia de la Manastirea Niculitel, cand a fost omorat acel
copil mic.
Dan Diaconescu: Asta era in casa sau in Biserica?
Mariana Conachi: In casa, in casa, in casa la mine.
Mariana Conachi: (minutul 23:15:00) : Preotul a venit in sufragerie. In sufragerie aveam pe fotoliu mare
din sufragerie aveam icoana Sfintei Paraschiva Mare. El s-a asezat cu spatele la Sfanta Paraschiva, a scos
spurcaciunea si a zis sa i-o sug ca daca vrea sa ma , hai hai repede, zice. Daca vreau sa ma sfintesc sa ma ating de
sfintenie, si o gramada de cuvinte din scriptura.
Dan Diaconescu (minutul 23:16:00) : Bun si ce ati facut aveti vre-o dovada pentru cele spuse. Adica ati
facut reclamatie la politie.
Mariana Conachi : Stati sa vedeti. In momentul cand s-a asezat pe fotoliu si a scos-o si a zis sa i-o sug , am
facut catre preoti, am facut catre primarii, catre astealalte am facut reclamatie. Si a plecat. Am facut acolo la
manastire acolo unde sluja acest preot. Intelegi, deci asa. Ei facnd eu acolo era Preasfintitul Nifon, deci era
acolo. Ei a plecat si Preasfintitul Nifon, a plecat si acest preot, si altul, deci erau doi, au plecat cu toti, se duceau
cu toti acestia la Gambeta si acolo faceau petreceri impreuna cu..
Dan Diaconescu : Deci faceu orgii.
Mariana Conachi : Impreuna cu Dragu Nicolae care le dadea daru la Manastire si facea petreceri mari cu
bauturi cu mancaruri si dupa aia ii silea pe preoti si pe calugari .
Reactia moderatorului emisiunii la cele afirmate de doamna Mariana Conachi a fost obiectiva punand in
vedere invitatei necesitatea probarii afirmatiilor facute.
Pe percusul emisiunii au intrat in direct prin telefon mai multi telespectatori printre care doi studenti la
teologie: Alexandru (minutul 00:26:03) si Stefan (minutul 00:55:00). Acestia au combatut discursul doamnei
Mariana Conachi atentinand-o cu faptul ca aceste afirmatii aduc prejudicii imaginii Bisericii Ortodoxe Romane.

Concluzii:
1. Protecţia demnităţii umane şi a dreptului la propria imagine
Ediţia din 10.08.2008:
Pe parcursul emisiunii Magda Ciumac a amenintat-o cu bataia pe bona Oana : Oana ca acum te iau la
bataie. N-am batut pe nimeni da te bat. Dan Diaconescu a reactionat prompt punand in vedere invitatei sale,
Magda Ciumac, interdictia de a face amenintari in cadrul emisunii.
Invitatul emisiunii, Stelian Ogica a adresat injurii , amenintari si a folosit expresii vulgare la adresa
interlocutorilor sai. Moderatorul a reactionat obiectiv : dupa ce a pus in vedere invitatilor necesitatea utilizarii unui
limbaj decent, la urmatoarea abatere a actionat oprind microfonul si introducand pauza de publicitate.
Ediţia din 11.08.2008:
- Timp de două ore, Luis Lazarus şi Magda Ciumac şi-au adresat injurii în mod reciproc, chiar în timp ce
realizatorul emisiunii îi avertiza că le taie micronul sau îi dă afară din studio.
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Dan Diaconescu a făcut apel în numeroase rânduri la folosirea unui limbaj decent, fără a avea însă un ton
categoric –deseori, a zâmbit- şi, prin urmare, fără efect.
Ediţia din 12.08.2008:
- În data de 12.08.2008, în intervalul 19.03-21.06, au fost difuzate, în reluare, fragmente din ediţia
anterioară, fără niciun marcaj, deşi au conţinut momentele scandalului dintre Magda Ciumac şi Luis Lazarus.
- Invitaţii emisiunii difuzate în direct în data de 12.08 (Serialul ELODIA Episodul 214), au fost Magda
Ciumac şi Petrică Gheorghe. De la ora 23.17, emisiunea a fost marcată cu 15. Până la acea oră, emisiunea nu a avut
niciun fel de marcaj.
Începând cu ora 22.50, alături de Magda Ciumac şi Petrică Gheorghe, a participat şi Mihaela Moise,
angajată a OTV, pentru a da un drept la replică acuzaţiilor Magdei Ciumac la adresa ei.
Între cele două a avut loc un schimb de replici dure, care s-a întins pe mai multe ore, pe un ton ridicat şi
cu expresii jignitoare de ambele părţi. În repetate rânduri, Dan Diaconescu a atras atenţia invitatelor sale pentru a-şi
tempera dialogul, dar fără succes.
În data de 13.08.2008, între orele 19.06-20.16, a fost difuzată, în reluare, confruntarea dintre Magda
Ciumac şi Mihaela Moise, fără ca emisiunea sa aibă vreun marcaj.
Ediţia din 14.08.2008:
De la ora 20.57, în contextul mai vechi al serialului Elodia şi alături de invitaţi ca bona copilului Elodiei
Ghinescu, Magda Ciumac şi Stelian Ogică, a mai fost prezent şi fratele lui Ion Petculescu, un cetăţean care a
dispărut în condiţii misterioase în data de 6 august. Fratele lui Ion Petculescu îşi dă pe post numărul de telefon
pentru a fi sunat în legătură cu dispariţia. Este luat desfăşuratorul telefonului dispărutului şi se verifică apelurile
primite şi date de pe telefonul acestuia pentru a afla cine l-a furat sau ce s-a întâmplat cu dispărutul.
Ediţia din 20.08.2008:

Invitata emisiunii, Magda Ciumac, intrând în direct cu telespectatorii, de multe ori apelează la
diverse injurii pe care le adresează celor ce o critică: nebună, tâmpită, zăpăcită, băbăciune, complexată,
psihopată, etc.
În majoritatea cazurilor, intervenţia moderatorului nu este fermă, de multe ori el temperând
criticile telespectatorilor la adresa Magdei şi foarte rar şi pe aceasta. Mai mult, unii telespectatori îi atrag
atenţia moderatorului că nu este imparţial, lăsând-o pe Magda să jignească în nenumărate rânduri
telespectatorii. Atitudinea acestuia este însă fie de a închide telefoanele telespectatorilor care o jignesc pe
Magda, fie de a-i acuza că „nu mă mai băgaţi pe mine la mijloc. Intraţi, vreţi să jigniţi, vreţi să îi ziceţi şi
vreţi să tacă. Dacă vreţi să jigniţi, vă jigneşte şi ea. Asta-i situaţia, eu cum pot să fac dreptate aici?”,
„Îmi cereţi mie, domnul Padiu spuneţi-i să tacă ca să putem să o jignim”.
Ediţia din 28.08.2008:
Incepand cu ora 22:48:16 a intrat in legatura telefonica directa domnul Costel, martorul de la Talea, cel care
a dat o declaratie la parchet in urma careia s-au inceput cautarile posibilului cadavrul al Elodiei in zona Talea,
Breaza. Martorul declara faptul ca l-a vazut pe Cristian Cioaca iesind dintr-o curte si indreptindu-se spre o vale cu
un sac in spate. Pe fondul declaratiei date in direct invitatii emisiunii au facut o serie de comentarii obiective in
vederea clarificarii actiunilor realizate de martor dar acesta a tratat aceste intrebari cu mare suspiciune, aratandu-se
chiar deranjat.
In ultima parte a emisiunii moderatorul Gabriel Padiu a dat citire unui SMS - Domnilor Costel ar trebui
pedepsit , eu zic sa-l injunghiem! –la sfarsitul acestei afirmatii moderatorul s-a amuzat de ideea morbida a
telespectatorului.
Ediţia din 03.09.2008:
Pe ecran a fost titrat : Cioaca :daca nu exista mediatizarea eram halit ! (sus), Vino acasa curva dracului
(jos).
Mentiunea din partea superioara a ecranului :Cioaca :daca nu exista mediatizarea eram halit ! este
prezenta ca replica in cadru interviului lui Cristian Cioaca publicat in Ziarul Libertatea din data de 04.09.2008.
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Imagini cu Ziarul Libertatea in care este prezentat interviul cu politistul Cioaca Cristian sunt difuzate in
intervalul orar : 20:29:12-20:31:32.
Mentiunea din partea inferioara a ecranului : Vino acasa curva dracului! reprezinta mesajul raspuns pe
care Cristian Cioaca il da ziaristei semnata cu numele Elodia dupa doua zile de la primirea mesajului initiat de
ziarista, Am parasit domiciliul conjugal Kiki, de ce nu spui unde m-ai dus. Aceste doua mentiuni sunt prezente pe
toata durata emisiunii.
2. Asigurarea informării corecte şi a pluralismului
Ediţia din 01.08.2008:
Titlul :’’Azi la 17:45 , monstrul a afirmat ca a omorat-o si pe Elodia’’ nu apare titrat pe intreaga durara a
emisiunii. Acesta este prezent in cadrul editiei din data de 02.08.2008 a emisiunii Dan Diaconescu Direct, fiind
postat pe toata durata emisiunii, intervalul orar: 21:01-07:30.
Ediţia din 04.08.2008:
In studio a fost inviatat un personaj, Iliuta, care pe baza datelor oferite de personanele care intra in diret
prin telefon face anumite desene indescifrabile cu jutorul carora lanseaza anumite afirmatii despre trecutul,
prezentul si viitorul persoanelor in cauza.
3. Referiri la Cristian Cioacă
Ediţia din 06.08.2008:
Moderatorul emisiunii, Luis Lazarus afirma la adresa lui cristian Cioaca : Cioaca a vorbit cu un superior la
telefon si se afla intr.-o stare depresiva accentuata- f ara a aduce probe in acest sens; afirma in continuare : In
final asta vom face si noi cu acest Cioaca : Haituit pana va ceda!., afirma despre copil : bietul copilas ar fi
oarecum tinut in afara vederii publicului.
Se difuzeaza un reportaj in care sunt prezentate imagini cu prim plan -uri ale gospodariei familiei Cioaca,
cu locuinta doamnei Cioaca. Filmarile sunt realizate din spatiul public, de pe sosea. Din emisiune nu rezulta faptul
ca moderatorul emisunii a avut acordul doamnei Cioaca pentru filmarea cadrelor cu proprietatea acesteia.
In continuare apare in prim plan imaginea cu autoturismul domnului Cristian Cioaca fiind perfect vizibil
numarul masinii. Imaginile au foat prezente in permanenta pe ecran in intervalul de timp 01:44-02:33.
O data cu difuzarea acestor prim planuri cu autoturismul , informatia afisata in partea superioara a ecranului
a devenit : In timp ce Lazarus o cauta pe Elodia la Albota, Cioaca a incercat sa-l calce cu masina.
Ediţia din 07.08.2008:
Luis Lazarus face urmataorele afirmatii la adresa familiei domnului Cristian Cioaca: care bunica lui
Cioaca este tinuta in acel hambar, in acel grajd; acest copilas al Elodiei este obligat sa stea acolo; Imi spunea
un reporter care a intrat in casa lui Cioaca senior : doamne cica e o mizerie acolo de te iei cu mainile de par!
Darapanatura aia care e plina de gunoaie, fara a aduce probe in acest sens.
Ediţia din 08.08.2008:
Pe ecran a fost titrat : Aceasta este emisiunea in care se va dovedi cine este criminalul Elodiei (sus).
Profesorul psiholog Hanibal Dumitrascu, incercand sa contureze un profil psihologic al personalitatii domnului
Cioaca afirma despre acesta ca este un tip agresiv; acest om a invatat de acasa violenta si agresivitatea si despre
familia lui Cioaca : este o familie in care relatiile acestea de izolare emotionala nu pot conduce decat unui model
tensionat, conflictual si chiar agresiv.

4 Reclamatie Patriarhia Romana
Ediţia din 25.08.2008:
Pe ecran a fost titrat : Cei mai tari fani Michael Jackson il sarbatoresc pe megastar in direct (sus),
Urmeaza: femeia agresata de preotul ei. (jos).
De la ora 22:50 a fost invitata in emisiune domana Mariana Conachi care sustine in direct faptul ca a fost
agresata sexual de preotul duhovnic din localitatea Calarasi.
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Reactia moderatorului emisiunii la cele afirmate de doamna Mariana Conachi a fost obiectiva punand in
vedere invitatei necesitatea probarii afirmatiilor facute.
Pe parcusul emisiunii au intrat in direct prin telefon mai multi telespectatori printre care doi studenti la
teologie: Alexandru (minutul 00:26:03) si Stefan (minutul 00:55:00). Acestia au combatut discursul doamnei
Mariana Conachi atentinand-o cu faptul ca aceste afirmatii aduc prejudicii imaginii Bisericii Ortodoxe Romane
La sfarsitul emisiunilor analizate nu a fost mentionat numarul de SMS-uri primite pe parcursul emisiunii.

Data: 08.09.2008
Şef Serviciu Monitorizare TV

Director Monitorizare
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