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CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI 

Direcţia Monitorizare 

Serviciul Monitorizare TV 

 

 

Raport de monitorizare 

 

Postul: Realitatea TV 

Perioada: 02 – 05.04.2009 

Tema:  Asigurarea informării corecte 

 Protecţia demnităţii umane şi a dreptului la propria imagine 

  

 

 

Data Ora Emisiunea Constatări 

03.04.2009 22.00 Tănase şi 

Dinescu 

(991-59.00) M.Dinescu, despre T.Băsescu: El, care a vrut să facă 

procesul comunismului, aruncă în derizoriu ce se-ntâmplă acuma cu 

justiţia care acţionează, din păcate, la butoanele Cotroceniului. Stelian 

Tănase, moderator: Vrei să  spui că Băsescu a dat ordin să fie arestat 

Becali? Dinescu: N-am nicio îndoială. Tănase: De ce? Dă-mi un 

argument! Dinescu a argumentat prin aceea că  Becali e şeful unui partid 

şi niciun procuror din România nu ar fi  îndrăznit să-l pună sub acuzare, 

fiind şi un personaj celebru. (992-00.00) Ori, Băsescu a apăsat pe 

buton, băieţii: „Şo, pă el!” Tănase: „Luaţi-l!” Dinescu: „Luaţi-l 

acuma”- cum se spune în Caragiale, nu, nu asta... Tănase: „Umflă-l!” 

Dinescu: L-a umflat pe Gigi Becali, într-o perioadă când se discuta 

despre fratele , despre copilele lui  suave... Ori, chestia asta devine uşor 

inadmisibilă, după  părerea mea. „Stai liniştit!” i-am spus. Tănase: Nu 

poate. Dinescu: Nu-ţi băga singur ardeiu-n curul prezidenţial – ca să 

folosesc o metaforă... Tănase, după ce a râs: Ardeiul din campanie... 

04.04.2009 13.00 Realitatea de 

la ora 13.00 

(1000-04.45) În studioul de ştiri, Marilena Nedelcu a realizat un interviu 

telefonic cu Ioan Becali care l-a acuzat pe procurorul Maximilian că  

s-ar fi  înţeles cu Sandu  Geamănu pentru arestarea lui George 

Becali. Ioan Becali a adus acuzaţia respectivă folosind şi un limbaj 

jignitor (nenorocitul de procuror), dar jurnaliştii postului nu au 

intervenit. Pentru acuzaţie nu s-au  cerut dovezi. 

NOTĂ: La ora 13.25 a fost difuzată o intervenţie telefonică  a 

procurorului Maximilian Bălăşescu care a negat acuzaţiile lui Ioan 

Becali. (1000-23.30) 

04.04.2009 16.14 3 X 3 (1004-41.35) Marian Vanghelie: Făcând o paranteză acuma, pe holuri, 

în afară şi pe-aici, pân redacţie şi pe unde-am mai fost astăzi, se discută 

că domnul Preşedinte Traian Băsescu urmează să aresteze alte trei 

personaje importante. 

Stelian Tănase: Se-aude, circulă prin redacţii... 

Marian Vanghelie: Nu vreau să dau nume acuma, că nu este cazul, dar 

vreau să vă spun că nu se poate aşa ceva. 

Stelian Tănase: Din ce zonă sunt ele? Măcar atât. Nu dăm nume, că şi 

eu ştiu numele. 

Marian Vanghelie: Din zona media. Oameni importanţi  din media. 

NOTĂ: în emisunea 100% din aceeaşi zi –ora 21.40 (1009-02.50) 

ministrul de interne, Dan Nica a spus: Vor apare evenimente foarte 

importante, poate, în perioada următoare... Nu  trebuie să  excludem 

posibilitatea ca în perioada imediat următoare să apară şi anumite 

dezvoltări ale acestui caz. 

04.04.2009 18.50 Ediţie 

specială 

(1006-31.25) Despre judecătoarea care a pronunţat sentinţa, Lidia  

Metchievici, jurnalist: Şi pe numele ei există o plângere la CSM, 
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potrivit căreia îşi supune copilul la rele tratamente. Asta este doamna 

cu bătaia! Cătălin Dancu (avocatul lui G.Becali): Şi are moralitatea să 

dea lecţii de moralitate cu privire la ce? Moderatoarea nu cerut dovezi. 

04.04.2009 20.10 Zona de 

impact 

(1007-22.00) După afirmaţia lui A.Severin (invitat din partea PSD) că 

T.Băsescu a fost implicat în „orice scandal”, moderatoarea a insistat în 

a-l  întreba (de 3 ori) pe acesta: Credeţi că Traian Băsescu a pus mâna  

pe telefon şi-a zis: „Saltă-l pe Becali, acum e momentul!” ? pentru  că 

prima şi a doua oară, invitatul nu a dat un răspuns tranşant. Răspunsul a 

fost, în cele din urmă, afirmativ. Aceeaşi întrebare a fost adreată şi lui 

Sebastian Bodu, invitat din partea PD-L.  

05.04.2009 14.00, 

16.00, 

18.00, 

21.00 

Realitatea de 

la ora 14.00, 

16.00, 

18.00,  

21.00 

-ştiri 

(1018-04.00; 1020-01.00; 1022-02.20; 1025-02.17) În ştirea „Profeţiile 

lui Măgureanu/Profeţii despre arestări”, voce din off: Un alt profet, 

M.Vanghelie. El a prezis arestarea, în perioada următoare, a altor trei 

persoane vizibile. Înregistrare M.Vanghelie din emis. 3 X 3 din 04 apr: 

se discută că domnul Preşedinte Traian Băsescu urmează să aresteze 

alte trei personaje importante. Stelian Tănase: Se-aude, circulă prin 

redacţii... 

05.04.2009 23.02 Ediţie 

specială 

(1027-31.17) Invitatul Metin Cerchez, după ce a spus că Becali va 

deveni erou: Vă spun eu, am vorbit  cu oamenii din Constanţa, sunt 

pregătiţi să vină 10 autocare numai mâine dimineaţă. Şi ce să spunem 

noi de justiţie, că justiţia umblă cu capul spart, că  până acum era 

oarbă. Să nu uităm –apropo de acel comunicat ruşinos dat de CSM- de 

acel prim-procuror care-a dat 100.000 de euro şpagă la Piteşti ca să 

fie prim-procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Piteşti? 

Era, conform anchetei DNA, n-o spune Metin Cerchez, a dat 100.000 de 

euro să devină prim-procuror. Moderatoarea nu a solicitat probe sau 

precizări despre ancheta DNA. 
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