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I. TUPEU DE BORFAŞI: SEX CU COPII PE BANI  
 

Constatări 

Postul de televiziune Antena 1 difuzează de luni până vineri, în intervalul orar 17.00-19.00, în direct, 

emisiunea Acces direct, prezentată de Mădălin Ionescu. Emisiunea a avut marcajul AP. Genul programului: 

news-magazine. 

În emisiunea din data de 25.05.2010, de la ora 17:52 (reper 52:13 selecţie 1278 până la reper 19:48 

selecţie 1279) invitaţi în studio au fost: Monica Tatoiu, Mihai Mitoşeru, Jeni Chiriac – psiholog, Laurette Luca 

– avocat. Au mai intervenit, de la Constanţa, din studioul Antena 1, (reper 53:05 selecţie 1278) primarul Radu 

Mazăre şi telefonic: (reper 09:42 selecţie 1279) subinspector Radu Croitoru, purtător de cuvânt IPJ Constanţa şi 

(reper 15:15 selecţie 1279) Flaviana Marcu, reporter Antena 1 Constanţa.  

A fost discutat un caz de la Hârşova în care doi copii au fost plătiţi de nişte tineri pentru a face sex pe o 

terasă şi au fost filmaţi cu un telefon mobil. 

Pe ecran a fost titrat: Tupeu de borfaşi: sex cu copii pe bani 

(reper 48:24 selecţie 1278) Mădălin Ionescu: Trecem spre un registru dramatic acum. Doi copii de nici 

10 ani au fost batjocoriţi de mai mulţi indivizi care i-au plătit să facă sex pentru bani. Animalelor nu le-a fost 

îndeajuns să privească, au filmat toată scena cu un telefon mobil. Urmează un material şocant, vă avertizăm. 

(între repere 48:41 şi 51:50 selecţie 1278) A fost prezentat materialul filmat cu telefonul mobil în care 

doi copii sunt plătiţi să facă sex. Imaginile cu feţele copiilor au fost blurate. Nu se văd copiii întreţinând 

relaţii sexuale, doar siluetele acestora (îmbrăcaţi), feţele a doi dintre tinerii care filmau şi momentele în care 

copiii primesc bani. Pe ecran a fost titrat: sursa: Cancan şi Imagini şocante. De asemenea a fost titrată 

conversaţia ce s-a purtat între copii şi cei care filmau. 

Ia-l ... ia, ia, ştii să iei? Ia, hai, dă-i pantalonii jos de tot, dă-i de tot. Ia, la (BIP)..., la ...!  

Dă-te, bă, că nu vede, bă! 

Uite, uite, uhuhuhuuuu!!! (Se aud râsete) 

Hai, mai pune zece mii, să o ... (BIP) în continuare. 

Hai, dă-i şi tu! Pupă-i şi tu ... (BIP)! Hai şi tu, hai, haide ... Ia zece mii, hai! Ia tu, ia tu! Nu, că a zis că 

nu pupă ... (BIP) 

Nu mai staţi, nu vă mai dau? 

Stai să îi pun să îi dea ... (BIP) ăla. 

Hai şi tu ... ei. Hai şi tu ... ei! 

Ia, mucosule, vino lângă mine aici! Hai că mi ... şi mie! (BIP) 

(Se aud râsete) 

Hai, mai dau?  

Mai dai? 

Da. Mai dă! 

Hai, hai!, Hai, mai ... (BIP) aşa! 

Pune-te aşa! Pune-te pe la spate. 

Nu, mă! Să i-o ... (BIP) până l.... (BIP) 

Hai ... până i... (BIP) 

Hai dă-i. Ia, Ia, ...! 

Dă-i pantalonii jos! 

Dă-te, ciocane, că nu văd! 
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Stai, mă, că nu a (BIP) ....în gură. 

Aşa... aşa! Mai încet! 

Ia uite, bă, ...! (BIP) (Se aud râsete) 

Dă-i, dă-i, dă-i... Îţi place? 

Îţi place? (Se aud râsete) 

Şi-a dat ... (BIP) 

L-a luat gâdilici din ăla. S-a speriat, ce-o fi, a? 

Dă-i şi tu zece mii şi îţi dau eu după aia! 

Hai, hai! 

Gata, mă, îi place! (Se aud râsete) 

Marci, îl gâdilă pe ... 

Ia, ia, ia  

Dă-i, mă, şi tu ei! 

Dă-i, mă, şi tu ei! 

Hai! Dă să dea el, dă să dea el acum! 

Nu, nu, nu aşa... cu gura!  

Aşa... aşa...! (Se aud râsete) 

Nu, cu ... (BIP), cu.... (BIP)! 

De ce nu? (Se aud râsete) 

Nu vrei? Nu îţi place? Ai mai dat? 

De ce nu vrei? 

Hai, ia şi tu zece mii! 

Să mai iei de la ea, da? 

Mai staţi, mă, că poate vă mai dau. 

Unde vă duceţi? 

Auzi? Dă pantalonii jos şi întoarce-te aşa, aşa! Cu ... (BIP) la el.  

Aşa, uite aşa, pune-te aşa.  

Dă banii! 

Lasă că îţi dau banii. 

Haide! Aşa! Dar .... (BIP) mă. S-a... (BIP), ia? Pune-i, mă, la perete! 

Hai. Dă-i. Dă-i, dă-i, dă-i! 

Băi, lasă-i dracu... (Se aud râsete) 

Gâdi, gâdi! Hai dă-i şi tu ei! Dă-i mă şi tu ei! 

Hai mă ... (BIP)  şi tu ei! Mai .... (BIP)  ca să o mai văd! 

(Se aud râsete) 

Hai, nu îi mai dai? 

(reper 51.50 selecţie 1278) Mădălin Ionescu: Da. Un eveniment uluitor în România. Ceea ce facem 

acum are o logică sănătoasă, e o reacţie agresivă faţă de toţi mizerabilii care n-au niciun Dumnezeu. Aceşti 

indivizi despre care deja am aflat date şi vă vom spune imediat cine sunt, au întrecut orice limită. 

(reper 53:04 selecţie 1278) Invitaţii şi-au exprimat părerile cu privire la imaginile vizionate, la faptul că 

multe dosare cu diverse cazuri zac nerezolvate şi atunci astfel de lucruri se pot întâmpla, că există o lipsă de 

respect pe care autorităţile statului o au din partea cetăţenilor, că indivizi ca aceştia nu mai respectă legea pentru 

că legea nu s-a impus, că deşi, se pare că mai era cineva pe terasă acesta nu a intervenit de frică. 

(reper 58:34 selecţie 1278) Mădălin Ionescu a precizat, conform unor informaţii pe care le are, că 

DIICOT-ul s-a implicat şi a citit numele tinerilor implicaţi: Ciocan Ciprian, cel care apare dând bani minorilor, 

Nichita este puştiul care se amuză tot timpul, iar Nacu Valentin cel care a filmat şi de la care imaginile au 

ajuns astăzi în Cancan. 

(reper 02:52 selecţie 1279) Invitaţii şi-au exprimat păreri despre modul în care ajung copiii în astfel de 

situaţii, despre părinţii acestor copii, despre ce poate face societatea pentru aceşti copii. 

(reper 06:32 selecţie 1279) Invitaţii au discutat despre ce fel de persoane pot fi acelea care plătesc doi 

copii să facă sex pe o terasă iar scena este filmată cu un telefon mobil. 

(reper 09:42 selecţie 1279) A intervenit telefonic subinspector Radu Croitoru, purtător de cuvânt IPJ 

Constanţa care a precizat că cei trei tineri din Hârşova au fost identificaţi, au vârste cuprinse între 19 şi 23 de 

ani, li s-a întocmit dosar penal pentru infracţiunile de perversiune sexuală şi corupţie sexuală şi vor fi audiaţi. De 

asemenea a precizat că se lucrează la identificarea minorilor, iar locul unde s-a făcut filmarea a fost deja 

identificat. 

(reper 12:52 selecţie 1279) Invitaţii au precizat că multe fapte săvârşite rămân nepedepsite din diverse 

motive şi s-au referit la implicarea părinţilor în educaţia copiilor. 
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(reper 15:20 selecţie 1279) A intervenit telefonic Flaviana Marcu, reporter Antena 1 Constanţa. A venit 

cu amănunte despre cazul de la Hârşova şi a spus că, se pare, fetiţa provine dintr-o familie dezorganizată, că ar 

fi vecină cu băieţelul cu care era pe terasa unde s-au întâmplat evenimentele, iar terasa este una destul de selectă 

şi patron ar fi fiul viceprimarului din localitate. 

(reper 18:22 selecţie 1279) Invitaţii au concluzionat că ar trebui dată o lege în care părinţii care nu-şi 

supraveghează copii să fie pedepsiţi, spunând că în Anglia există o astfel de lege. 

Pe parcursul dezbaterii cazului cu invitaţii din studio au fost prezentate scurte secvenţe din imaginile 

filmate cu telefonul mobil, pe ecran întreg sau splitat, la (repere 52:10; 53;01; 53:12; 53:42; 54:02; 54:52; 55:18; 

56:08; 56:55; 57:10; 58:54; 59:10 selecţie 1278) şi la (repere 02:16; 02:59; 05:07; 08:57; 09:22; 09:48; 10:52; 

11:01; 12:02; 12:57; 13:08; 14:18; 14:51; 15:22; 19:26 selecţie 1279) 

 

Concluzii:  

- (între repere 48:41 şi 51:50 selecţie 1278) A fost prezentat un material filmat cu telefonul mobil în 

care doi copii sunt plătiţi să facă sex. Imaginile cu feţele copiilor au fost blurate. Nu se văd copiii 

întreţinând relaţii sexuale, doar siluetele acestora (îmbrăcaţi), feţele a doi dintre tinerii care filmau şi 

momentele în care copiii primesc bani. Pe ecran a fost titrat: sursa: Cancan şi Imagini şocante. Înainte de a 

fi difuzat acest material Mădălin Ionescu a spus: Urmează un material şocant, vă avertizăm. 

- Pe parcursul dezbaterii cazului cu invitaţii din studio au fost prezentate scurte secvenţe din imaginile 

filmate cu telefonul mobil, pe ecran întreg sau splitat. 

 

 

Acest caz a fost prezentat şi în cadrul emisiunilor informative Observator de la ora 19:00 din zilele de 

25 şi 26 mai 2010. 

25.05.2010, ora 19:00, Observator 

Copii batjocoriţi (Rep.59.34-1279) 

Prezentatoare: Imagini cutremurătoare pe o terasă din Constanţa. Doi copii de nici zece ani au fost 

batjocoriţi cumplit de câţiva indivizi.  

Pe ecran este titrat: Sursa: CANCAN, Imagini şocante. 

Materialul filmat prezintă imagini de pe terasa unui restaurant unde doi copii, ale căror siluete sunt 

blurate, sunt îndemnaţi de doi indivizi să facă sex. Unul dintre ei le oferă bani. Sunt arătate fotografiile a doi 

dintre indivizii care batjocoresc copiii.  Nu se văd copiii întreţinând relaţii sexuale. 

-Hai, dă pantalonii jos de tot...du-te sus.Ia...,acolo,ia... 

-Du-te mă, că nu vede, mă. 

Prezentatoare: Băiatul şi fata au fost plătiţi să facă sex în faţa bărbaţilor. Pentru câţiva lei, copiii au 

acceptat. Indivizii s-au amuzat minute în şir şi au filmat scena. (...) Reporterilor CANCAN sunt şocante, nu le 

vom difuza integral, nu ne permit nici legea, nici bunul simţ. Vă avertizăm că ele pot avea un impact negativ 

asupra copiilor.  

- Stai mă, că nu i-a luat-o (bip). Aşa, mai încet. Uite mă, că i-a luat-o...Să moară sor-mea...Dă-i,  dă-

i...Îţi place? 

Voce din off: Cei doi copii nu au mai mult de zece ani. Sunt îmbrăcaţi relativ îngrijit. Bărbaţii stau la 

masă. Unul dintre ei filmează totul. Altul le întinde din când în când câte o bancnotă de un leu pentru prestaţie.  

- Dă-i şi tu...hai, hai...Haide! Ia zece mii...  

Voce din off: Fac sex oral pe rând. Apoi copii vor să plece. Dar indivizii nu s-au distrat destul.  

Copii: Pa, pa. 

-  Nu mai staţi? Vă mai dau.  

- Ştefane, da tu nu eşti sănătos la cap? 

- Hai şi tu, ei... 

-Hai că mă(bip) şi mie... 

- Dă-i mă şi tu ei, hai! 

Copil: Nu-mi place. 

- Haide, dă să-ţi dea el. Dă să-ţi dea el acuma, hai! Nu, nu aşa! Cu gura...Cu gura mă, aşa, 

aşa...Haide, ia şi tu zece mii...Să mai iei de la ea, da? Mai staţi mă, că poate vă mai dau...Mai staţi mă, unde vă 

duceţi? 

Voce din off: Bărbatul negociază şi o partidă de sex normal. Le şi explică celor doi ce trebuie să facă.  

- Auzi, dă pantalonii jos, şi întoarce-te aşa...Cu (bip) la el. Aşa, pune-te aşa... 

Copil: Vreau banii! 

- Lasă mă, că-ţi dau banii. Haide, aşa. Hai, dă-i! 

Prezentatoare: Cumplita scenă s-a petrecut pe terasa ,,My Place” din Hârşova.  
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Se ia interviu purtătorului de cuvânt al IPJ Constanţa care spune că doi dintre indivizi au fost 

identificaţi. Se difuzează declaraţia telefonică a viceprimarului oraşului Hârşova al cărui fiu este patronul 

restaurantului. Administratorul barului declară că nu a văzut nimic. În finalul ştirii prezentatoarea roagă 

telespectatorii să răspundă la întrebarea: Ce pedeapsă merită aceşti oameni? 

 

26.05.2010,ora 19:00-Observator 

Anchetă cu poticneli (Rep.17:30-antena1-1299) 

 Se reia subiectul copiilor batjocoriţi pe terasa unui restaurant. Se spune că unul dintre indivizi a fost 

audiat şi apoi eliberat iar ceilalţi tovarăşi ai lui nu au fost găsiţi. Un purtător de cuvânt al Direcţiei pentru 

Protecţia Copilului Constanţa spune că s-a făcut o anchetă despre situaţia copiilor. Aceştia provin din familii 

sărace şi au fost luaţi de către cei trei indivizi de la un loc de joacă şi ademeneţi cu bani. Un localnic relatează că 

aceşti indivizi  au profitat şi de alţi copii, imaginile cu ei fiind vândute în străinătate.  

Se ia interviu mamei fetiţei. Faţa mamei este blurată. Femeia spune că fetiţa a fost ameninţată să nu spună 

nimănui ce i s-a întâmplat.   

Sunt difuzate aceleaşi imagini în care copiilor li se oferă bani. Siluetele copiilor sunt blurate.   

 

Concluzii:  

- Imaginile care au ilustrat ştirile despre cazul de la Hârşova în care doi copii sunt plătiţi să facă sex iar 

trei tineri filmează şi se amuză pe seama lor au conţinut informaţia: Sursa: CANCAN, Imagini şocante. 

Prezentatoarea a precizat: (...) Reporterilor CANCAN sunt şocante, nu le vom difuza integral, nu ne permit 

nici legea, nici bunul simţ. Vă avertizăm că ele pot avea un impact negativ asupra copiilor.  

- Materialul filmat prezintă imagini de pe terasa unui restaurant unde doi copii, ale căror siluete sunt 

blurate, sunt îndemnaţi de doi indivizi să facă sex. Unul dintre ei le oferă bani. Sunt arătate fotografiile a doi 

dintre indivizii care batjocoresc copiii.  Nu se văd copiii întreţinând relaţii sexuale. 

 

 

 

II. ELEVĂ ŞI PROXENETĂ 
 

Constatări 

Postul de televiziune Antena 1 difuzează de luni până vineri, în intervalul orar 17.00-19.00, în direct, 

emisiunea Acces direct, prezentată de Mădălin Ionescu. Emisiunea a avut marcajul AP. Genul programului: 

news-magazine. 

1. Acces Direct din 17.05.2010 

Pe ecran a fost titrat: ŞOC: ELEVĂ ŞI PROXENETĂ LA 18 ANI? 

(reper 00:00 selecţie 691) Mădălin Ionescu: (...) făcea sex cu ele, câteodată şi cu alţi bărbaţi, le 

fotografia în ipostaze sexuale şi apoi le şantaja. Nu vorbim despre o reţea specializată de trafic de carne vie ci 

de o elevă  de 18 ani. Acum este condamnată la aproape 3 ani de puşcărie. 

Voce din off: Se numeşte Maria Sara şi are 18 ani. În urmă cu un an de zile se recomanda Bogdan. Sub 

această identitate a cunoscut-o pe Claudia, o adolescentă de 15 ani. Claudia s-a îndrăgostit de Bogdan. Chiar 

l-a prezentat părinţilor sub acest nume deşi, se pare că, aflase între timp că persoana pe care o iubea era de 

fapt o fată. Ar fi fost o poveste simplă cu două fete care nu îşi găsesc identitatea sexuală. Dar în scenariu apare 

Nicolae Lovin, un bătrân de 62 de ani. Claudia pozează alături de Lovin în ipostaze fierbinţi. Fografiile sunt 

făcute de nimeni alta decât cea cunoscută drept iubitul Claudiei, Maria Sara. Astfel, ceea ce părea o 

complicată poveste de amor devine istoria unui dosar penal cu acuzaţii de pornografie infantilă, pedofilie şi 

proxenetism. Maria a fost condamnată la doi ani şi opt luni de închisoare.  

Maria Sara: Mulţumesc foarte mult părinţilor mei şi doamnei avocate şi regret foarte mult. 

Voce din off: Maria neagă că între ea şi Claudia ar fi fost ceva mai mult decât o prietenie. Cu toate 

astea poza în iubitul Claudiei. 

Maria Sara: Relaţii intime nu am avut împreună. Nu vreau să fac alte declaraţii din cauză că e mai bine.  

În afara faptului să mergem de mână pe stradă, să..., nu ştiu, doar să părem că.... Deci ea vroia foarte mult, 

vroia? ... era, aşa, doar de imagine, doar în momentul când ieşim undeva, să părem că noi am fi împreună şi că 

am avea o relaţie. 

Voce din off: Lucrurile au luat-o razna atunci când o colegă a Mariei a pus mâna pe nişte fotografii în 

ipostaze indecente, fotografii în care erau Claudia şi bătrânul Nicolae Lovin.  

(reper 02:04 selecţie 691) Maria Sara: Este strigător la cer. Acum, cine o să audă, un copil de 15 ani, 

o fată de 15 ani să întreţină raporturi sexuale cu un bătrân de 62 de ani care poate să-i fie şi bunic. Vă daţi 

seama? Noi niciodată nu am dat-o la diferiţi bărbaţi, după cum se spune, unu la mână iar doi la mână, a fost 
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decizia ei, ea s-a întâlnit acolo, repet eu nu eram când s-a întâlnit. Deci a fost decizia ei şi nimeni nu a pus-o 

să facă chestia asta cu forţa sau ... Deci, nu, a fost pur şi simplu decizia ei. Tot la cererea ei şi lui Nicu Lovin 

am făcut, deci, cu acordul amândurora, ei mi-au cerut chestia asta, să le fac poze.  

Voce din off: Mama Claudiei este foarte revoltată pe Maria Sara, eleva care i-a nenorocit fiica de 

numai 17 ani. 

(reper 02:52 selecţie 691) Mama Claudiei – prin telefon: Copilul meu, din cauza Mariei a ajuns să se 

taie în permanenţă pe mâini, să devină foarte nervoasă, să nu ne mai înţelegem cu ea. I-am interzis relaţia cu 

Maria. Lovin era mai demult intrat în peisaj drept unchiul Mariei, unchiul lui Bogdan, neştiind de fapt cine este 

personajul ăsta. Am aflat că moşu’, de fapt, Maria era mâna dreaptă a moşului, îi racola fete, printre acele 

fete era şi copilul meu. 

Voce din off: Care este adevărul, cât este vorba despre confuziune adolescentină şi cât este un act 

deliberat încercăm să aflăm în contiuare. 

(reper 03:48 selecţie 691) Invitaţi în studio pentru a discuta acest caz au fost: Jeni Chiriac – psiholog şi 

Mihai Mitoşeru, iar de la Galaţi, reportera Gabriela Lupşa împreună cu eleva acuzată de proxenetism, Maria 

Sara. 

(reper 04:14 selecţie 691) Maria Sara a spus că Lovin nu era unchiul ei, a povestit despre cum a 

cunoscut-o pe Claudia şi ce fel de relaţie a avut cu aceasta. Maria a precizat că este heterosexuală şi nu are altă 

orientare sexuală.  

(reper 07:45 selecţie 691) Mihai Mitoşeru a întrebat-o pe Maria Sara ce avea de câştigat din relaţia cu 

Claudia dându-se drept prietenul ei, Bogdan, şi aceasta ştiind că ea este fată. Maria Sara a răspuns că a fost ca o 

nouă experienţă, fără să se gândească la conscecinţe. 

(reper 08:55 selecţie 691) În direct, prin telefon, a intervenit mama Claudiei. Mădălin Ionescu a 

întrebat-o dacă există probe că fata ei ar fi fost agresată sexual de Maria.  

Mama Claudiei: Cu certitudine, nu am. Ştiu că ar fi dezvirginat-o cu degetul. 
În continuare, mama Claudiei a povestit că Nicu Lovin (moşu’’) i-a fost prezentat fiicei sale ca fiind 

unchiul Mariei Sara alias Bogdan. A povestit despre nişte poze, Claudia împreună cu moşu’, pe care Maria Sara 

le-a arătat unei colege de clasă a Claudiei şi aceasta le-a difuzat în toată şcoala. Aşa le-a văzut şi ea, mama 

Claudiei şi împreună cu soţul au mers la poliţie. A urmat o anchetă pe acest caz. 

(reper 12:33 selecţie 691) Jeni Chiriac a întrebat-o pe Maria ce se întampla după ce aceasta o scotea pe 

Claudia în oraş: petreceau timp împreună, se duceau la Lovin acasă, care era viaţa lor? Maria a răspuns că se 

plimbau pe faleza Dunării, mergeau la vreo terasă şi beau suc, se plimbau. 

(reper 13:56 selecţie 691) Mădălin Ionescu a întrebat-o pe Maria dacă se sărutau în public 

argumentând că a văzut fotografii în care ea făcea acest lucru cu o fată. A fost prezentată o astfel de poză, 

feţele persoanelor care se sărutau nevăzându-se. Maria a precizat că în acea poză se sărută cu o fată căreia 

nu-i poate da numele iar fotografia a fost făcută pentru a o face geloasă pe Claudia. Această poză a fost 

prezentată la (repere 00:45; 01:25; 10:56; 11:37; 12:21; 14:03; 14:13; 14:23 selecţie 691) 

(reper 14:52 selecţie 691) Alături de reportera Gabriela Lupşa, la Galaţi s-a aflat şi avocata Mariei, 

Beatrice Marciş. A spus că aceasta este o poveste între două tinere, este vorba mai mult de teribilism, 

infantilism, de neconştientizare a consecinţelor. Întrebată cât riscă Maria dacă va fi găsită vinovată, a răspuns că 

2 ani şi 8 luni cu privare de libertate. A mai spus că, totuşi, nu este vorba de o infracţiune care priveşte violenţa 

şi se întreabă cine a pus-o pe partea vătămată să se întâlneacă cu Lovin. 

Mădălin Ionescu  a concluzionat că este vorba, totuşi, de o fată de 15 ani care poate fi uşor manipulată 

de o fată puţin mai în vârstă şi extrem de inteligentă. 

 

2. Acces Direct din 18.05.2010 

Pe ecran a fost titrat: ELEVĂ PROXENETĂ SAU REŢEA DE PROSTITUŢIE? 

(reper 14:38 selecţie 709) Mădălin Ionescu a prezentat foarte pe scurt cazul. S-au reluat secvenţe din 

emisiune “Acces Direct” – 17.05.2010. Acestea au cuprins şi o parte din intervenţia telefonică cu mama 

Claudiei. Expresia folosită de aceasta a fost bipată: Cu certitudine nu am. Ştiu că ar fi ... (BIP)  cu degetul. 

(reper 16:23 selecţie 709) Voce din off: Astăzi lucrurile au luat o întorsătură neaşteptată. Maria, 

cunoscută şi sub numele de Bogdan a făcut dezvăluiri incendiare. Au apărut nişte poze cu Claudia care se află 

în ipostaze inedite cu o altă fată. Ce vrea Maria să demonstreze cu aceste poze, aflăm chiar de la ea. Au fost 

prezentate trei fotografii, persoanele din aceste poze având ochii acoperiţi cu o bandă neagră sau poziţia în care 

stau personajele nu permite ca feţele acestora să se vadă. 

Invitată în studio pentru a discuta acest caz a fost Monica Tatoiu, iar de la Galaţi, reportera Gabriela 

Lupşa împreună cu eleva acuzată de proxenetism, Maria Sara.  

(reper 25:50 selecţie 709) Reportera Gabriela Lupşa a prezentat ultimele noutăţi. A spus că a vorbit cu 

fosta dirigintă a Claudiei care i-a spus că, de fapt, Claudia ar fi fost ameninţată de o fată pe nume Roza care i-a 
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cerut bani pentru a nu-i publica pozele. Diriginta a convins-o pe Roza să-i arate pozele şi aşa a chemat părinţii 

Claudiei la şcoală şi de asemenea poliţia. În continuare reportera a întrebat-o pe Maria dacă ea crede că, Claudia 

are o relaţie cu fata alături de care apare în poze. A răspuns că nu ştie dacă au o relaţie A povestit că accesând 

site-ul Hi5 personal al Claudiei a dat peste aceste 2 poze. Le-a salvat şi le-a dat mai departe să vadă despre ce e 

vorba. La (reper 27:23 selecţie 709) ecranul este splitat, în stânga Maria Sara povesteşte, iar în dreapta sunt 

prezentate cele trei fotografii: în două dintre ele ochii fetelor care apar în poze sunt acoperiţi cu o bandă neagră, 

iar în a treia, în care 2 fete se sărută, chipurile acestora nu se văd. Maria a spus că şi ea apare într-o poză 

sărutîndu-se cu o fată, de fapt nici nu se sărutau, susţine ea, dar a făcut acea poză pentru a o face geloasă pe 

Claudia. Ea are o justificare, dar Claudia care apare într-o poză sărutându-se cu altă fată ce justificare are, pe 

cine să facă geloasă? A mai precizat că nu poate fi vorba de proxenetism atâta timp cât procurorii DIICOT nu au 

găsit niciun fel de dovezi. Acuzaţia de proxenetism a apărut în urma declaraţiei Claudiei, dar s-au făcut 

investigaţii şi negăsindu-se dovezi s-a dispus neînceperea urmăririi penale. A mai argumentat prin faptul că în 

dosarul de la tribunal, inculpaţii Lovin Nicolae şi Sara Maria au ca faptă înscrisă la dosar pornografia infantilă. 

(reper 28:50 selecţie 709) Mădălin Ionescu a întrebat de unde a pornit povestea cu pornografia infantilă. 

Maria Sara a povestit că s-a întâlnit cu acea fată pe nume Roza într-o pizzerie, nu-i ştie numele adevărat, aceasta 

i-a sustras pozele din telefon, a şantajat-o cu ele pe Claudia, pozele au ajuns la dirigintă şi apoi la organele de 

poliţie. Mădălin Ionescu a întrebat, încă o dată, dacă a plasat-o pe Claudia lui Nicolae Lovin, iar Maria a răspuns 

că nu. 

(reper 29:33 selecţie 709) Monica Tatoiu a întrebat-o pe Maria dacă are părinţi şi dacă aceştia îi 

controlează conturile de pe Hi5. A răspuns că are părinţi dar ei nu se pricep la calculator. Monica Tatoiu a mai 

întrebat-o despre preocupările zilnice şi ce note are la şcoală. Maria Sara a precizat că are note bune la şcoală, că 

este în clasa a XI-a pentru că repetă anul din cauza procesului. De asemenea a spus că a avut mai multe tentative 

de suicid. Întrebată dacă în şcoală există un psiholog a răspuns că există şi a fost la el, a făcut multe teste 

psihologice, a stat chiar internată în spital dar diagnosticul a fost: deviere de comportament ca urmare a 

tentativelor repetate de suicid. 

(reper 32:16 selecţie 709) Monica Tatoiu a întrebat-o pe Maria ce a învăţat ea din această experienţă şi 

ce ar vrea să împărtăşească tinerilor. Maria a răspuns că trebuie să fim atenţi cu cine stăm, pe cine avem alături 

şi să conştientizăm consecinţele ce pot apărea şi a concluzionat că sunt multe capcane în care putem pica şi din 

care nu mai putem ieşi.  

(reper 33:33 selecţie 709) Mădălin Ionescu: Maria, personajul acesta care până la urmă a generat 

consecinţele despre care vorbeai, Lovin, bătrânul de 62 de ani, încă o dată pentru telespectatorii care poate 

nu s-au uitat, deşi s-au uitat extraordinar de mulţi, cum Dumnezeu a ajuns în anturajul tău şi al Claudiei? 

Cum de tu ai avut sângele rece să faci pozele alea, să-i surprinzi în îmbrăţişări şi aşa mai departe. De ce n-ai 

tras-o de mână pe Claudia, mă fugi de-aici, dacă într-adevăr nu erai implicată într-o poveste de plasare de 

fete. 

Maria a răspuns că Lovin nu făcea parte din anturajul ei, că s-au cunoscut pentru că amândoi aveau 

câini. Într-o zi când se plimba cu Claudia, Lovin a sunat-o şi s-au întâlnit pentru că i-a spus că vrea să-i 

comunice ceva. (reper 34:30 selecţie 709) “Ei şi-au dat numere de telefon, fără ca eu să ştiu, ei s-au întâlnit de 

nenumărate ori, fără ştirea mea, şi în ziua respectivă, la fel, fără ştirea mea, pardon, s-au întâlnit ei, da,  şi ... 

nu ştiam că ea este acolo. Şi-atâta timp... Pe urmă am aflat că ei au mai întreţinut raporturi sexuale, fără ştirea 

mea, de fiecare dată când se întâlneau.” Mădălin Ionescu a întrebat-o de ce a făcut pozele şi Maria a răspuns că 

la cererea lor şi că nu şi-a dat seama de consecinţe, iar a doua zi după ce Roza a luat pozele, ea le-a şters din 

telefonul ei. 

(reper 35:20 selecţie 709) Monica Tatoiu a vorbit despre pericolul de pe Internet unde intri în 

contact cu oameni a căror identitate n-o cunoşti, iar adolescenţii sunt mult mai vulnerabili decât adulţii 

cu experienţă. A sfătuit părinţii să fie foarte atenţi şi să controleze cât mai bine tinerii între 15 şi 18 ani. 

(reper 36:19 selecţie 709) Maria a spus încă o dată că nu este vorba de proxenetism, că acest lucru a 

pornit de la declaraţiile Claudiei şi ale mamei acesteia. 

(reper 36:50 selecţie 709) A intervenit telefonic mama Claudiei. S-a contrazis cu Maria despre cum s-a 

cunoscut Claudia, fata acesteia, cu Lovin, despre cum i-a fost prezentat Lovin, inclusiv ei, când Maria venea la 

Claudia acasă, despre banii mulţi pe care Maria îi avea mereu la ea. Mama Claudiei a spus că Maria Sara s-a 

prezentat, personal, în faţa ei şi a soţului, ca Bogdan Stoica, elev care a terminat liceul şi care dă bacalaureatul. 

Monica Tatoiu a intervenit şi a vorbit despre responsabilitatea adulţilor faţă de copii, despre ceea ce trebuie să 

facă un părinte atunci când un personaj nou intră în viaţa copilului său. 

(reper 41:46 selecţie 709) Mama Claudiei a mai spus că au plătit scump ceea ce s-a întâmplat: ea şi fata 

au făcut terapie iar soţul ei s-a îmbolnăvit. Monica Tatoiu a intervenit şi a întrebat-o:“să-nţeleg, doamnă, că este 

o problemă de bani între familia Mariei şi familia Claudiei?” Mama Claudiei a răspuns că nu o interesează 

banii, iar Maria, în acelaşi timp, că au cerut daune morale de 100.000 euro. 



 7 

(reper 43:13 selecţie 709) Monica Tatoiu a insistat cu aceeaşi întrebare referitoare la interesul material 

în acest proces, Maria a răspuns că există, 100.000 de euro, iar mama Claudiei a spus că singurul interes este să 

o vadă în puşcărie pe Maria. A continuat spunând că nu a fost numai copilul ei în această situaţie, au fost şi copii 

mai mici, de 10, 11 ani. Atunci, Mădălin Ionescu a întrebat-o dacă are informaţii că Maria folosea copii de 10, 

11 ani în astfel de poveşti ca aceea cu Lovin. Mama Claudiei a răspuns că, da, are astfel de informaţii, Mădălin 

Ionescu a întrebat dacă există probe şi ea a spus că s-au descoperit ca urmare a anchetei poliţiei. 

(reper 45:13 selecţie 709) Mădălin Ionescu a spus că va verifica informaţiile furnizate de mama 

Claudiei şi că, dacă Maria a făcut într-adevăr acele lucruri, este o componentă morală stranie. Monica Tatoiu a 

concluzionat că adolescenţii sunt greu predictibili şi foarte vulnerabili subliniind rolul familiei, şcolii, 

comunităţii pentru a-i împiedica să cadă în greşeală. 

Pe parcursul dezbaterii acestui subiect, pe ecranul din studio, splitat, au fost prezentate mai multe 

poze: două fete sărutându-se, feţele acestora nu se văd sau poze ale unor fete, ochii acestora fiind 

acoperiţi cu o bandă neagră, de exemplu, la (repere 16:31; 27:23; 30:30; 31:09; 31:31; 32:09; 34:33; 36:27; 

37:05; 38:26; 39:10; 39:53; 41:38; 42:58; 44:15 selecţie 709) 

 

3. Acces Direct din 19.05.2010 

Pe ecran a fost titrat: DEZVĂLUIRI ŞOC ÎN CAZUL ELEVA - PROXENETĂ 

(reper 03:47 selecţie 730) Mădălin Ionescu: (...) Acum însă revenim pe marginea cazului de la Galaţi 

acolo, unde se află Maria Sara, eleva acuzată de pornografie infantilă dar care, de asemenea, este, se pare, 

implicată, potrivit unor martori şi într-o poveste legată de proxenetism. Urmăriţi un material. 

(reper 04:09 selecţie 730) Au fost prezentate două interviuri luate unor fete a căror faţă nu s-a putut 

vedea deoarece, ori stăteau cu spatele, ori erau blurate. Ecranul a fost splitat, în partea stângă apărând Maria care 

asculta declaraţiile. 

Tânăra intervievată: Se dădea drept băiat ca să agaţe fete, îi plac femeile într-adevăr, s-a ţinut şi după 

mine o perioadă, destul de mult, e tăiată pe mâini, şi din cauza mea s-a tăiat pe mâini, mama ei mă suna zi şi 

noapte, domne, de ce nu vine Maria. Eu nu puteam să scap de ea s-o trimit acasă. Îi chemam părinţii pe furiş să 

vină s-o ia. Am o prietenă destul de bună, am apelat la ea de câteva ori. A venit, a luat-o, a dus-o acasă forţat, 

a doua zi a fugit din nou.  

Reporter: La tine? Este îndrăgostită de tine şi în momentul de faţă? 

Tânăra intervievată: Da. Şi în momentul de faţă este îndrăgostită de mine şi nu numai de mine şi de 

prietena mea. Şi-acuma mă sună şi-acuma mă găsesc cu ea, vine şi la mine acasă, am poze pe telefon, este cu 

fata mea în braţe. Ea, express, a vrut să-i fac o poză cu fata mea în braţe, că cică i-ar sta bine ca să fie tătic 

pentru copilul meu. Dar eu nu sunt genul ei. Şi m-am ferit de ea, să zic, un an de zile ca să scap. 

Reporter: Tu ai o relaţie ... 

Tânăra intervievată: Eu? Îs despărţită de soţul meu. Nu este în ţară. 

Reporter: Şi ar vrea să fie tătic pentru copilul tău? 

Tânăra intervievată: Da, pentru copilul meu. Dar ea nu judecă probabil. Bine, se face că nu judecă că 

judecă mai bine ca noi toţi la un loc. Caută fete să le dea la produs, pe româneşte, iese şi ea, deci, când nu are 

pe cine să dea iese şi ea la produs, îşi face bani pe telefon, sună pe Internet, îşi dă numărul de telefon. V-am 

spus, am o înregistrare pe numărul de telefon al prietenei mele, care aseară m-a sunat, am vorbit, că domne, că 

ea e cineva şi vrea şi ea o bucată de ... (BIP), scuzaţi-mă, pe româneşte. Deci bătea pontul. Stai fată cuminte. 

Eşti cu capu’? Eşti nebună? Cică: E! Şi-aşa mi-e dor. Nu, deci ea face pe nebuna, dar nu este nebună. E mai 

sănătoasă cât noi toţi la un loc. 

Reporter: O cunoşti pe Claudia şi cum s-au cunoscut cele două? 

Tânăra intervievată: Eu, personal, nu am cunoscut-o. Dar am auzit de la persoane, mi-au povestit, care 

ea a fost la acele persoane cu Claudia, Sara Maria, au fost împreună cu Claudia. S-a culcat cu acest Florin, 

aşa, şi a mai fost la unul Nicu în piaţă. V-am spus, nu vreau să ... 

Reporter: Cum adică s-a ... şi Claudia, împreună cu Claudia? Sau cum? 

Tânăra intervievată: Da, da. Deci, ea a dus-o pe Claudia, au făcut show-uri, au băut, a făcut sex în 

grup, cum ar veni.  Pe acolo, prin port pe la unu’ Gogu care acolo au fost făcute pozele cu Nicu Lovin şi cu 

acea Claudia. 

(reper 06:36 selecţie 730) O altă tânăra intervievată: N-o cunosc personal pe Claudia. Nu ştiu cine este 

dar ştiu că a dus-o la acest Florin Retegan acasă. Dintre care Sara a vrut să facă un show cu ea între femei. 

Reporter: Maria îşi lua bani de pe urma fetelor sau de pe urma Claudiei ? 

O altă tânăra intervievată: De la acest Florin nu ştiu, dar ce ştiu de la, Dumnezeu să-l ierte, Nicu, dar 

nu mai este ca să confirme lucrul ăsta, şi-a luat. Pentru că am fost eu invitată la un biliard de el, care a venit cu 

ea, obligat, însoţită, ea normal făcându-mi şi mie curte el a devenit gelos că era amanta lui. Şi nu i-a  convenit. 

Ea a vrut să plece cu maxi-taxi acasă, el s-a dus după ea să vadă dacă se întoarce înapoi. Şi ştiu că-şi lua. 
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Reporter: Cum v-aţi hotărît să spuneţi adevărul?  

O altă tânăra intervievată: Ne-am hotărît pentru simplul fapt că Nicu Lovin, Dumnezeu să-l ierte, a 

murit din cauza lor. Dar vrea ceva de la mine. Deci vrea să aibă o aşa zisă relaţie. Că-i serioasă sau nu, nu 

ştiu. Dar cum pot eu s-o privesc? Eu o privesc ca pe un copil cu mintea undeva, o las acolo în lumea ei şi eu îmi 

văd de treaba mea. Chiar acum, înainte să plec de acasă, m-am schimbat şi m-am schimbat de faţă cu ea. V-am 

zis, găteam. Cică, nu te schimba-n faţa mea că mor. Nu am ce să-ţi fac, eu trebuie să mă schimb. Eu eram în 

apartament c-o cameră, copilul mic era în cameră, normal, cu unchiul lu’ prietena mea.  Asta e şi .... 

(reper 07:50 selecţie 730) După difuzarea acestor interviuri Mădălin Ionescu a intrat în legătură directă, 

la Galaţi, cu Maria Sara care era alături de reportera Gabriela Lupşa. Acesta a întrebat-o ce opinie are vis-a-vis 

de declaraţiile fostelor sale prietene, care au oferit detalii cel puţin interesante. “Revine povestea cu plasamentul 

fetelor, că te ocupai cu aşa ceva, că şi tu mai mergeai, că obţineai bani. Ceea ce spunea şi mama Claudiei 

ieri.” 

Maria Sara a spus că este o răzbunare a fetelor care au dat interviurile pentru că ele l-au cunoscut, foarte 

mult timp, pe Nicu Lovin iar acesta a murit şi ele au afirmat că a murit din cauza lor (a Marie şi a Claudiei). Cu 

privire la acuzaţiile conform cărora ea ar fi dus fete la anumiţi bărbaţi a spus că nu este adevărat, anchetatorii au 

cercetat, sunt dovezi în legătură cu pornografia infantilă, adică de ceea ce este acuzată, dar de proxenetism nu 

este acuzată, nu sunt dovezi. A mai spus, întrebată de Mădălin Ionescu, că le cunoaşte pe cele două fete care au 

dat declaraţii, dar ele fac parte din trecut şi preferă să nu vorbească. 

 

4. Acces Direct din 20.05.2010 

Pe ecran a fost titrat: AMOREZUL HOŢ: ÎN PAT CU „BOGDAN” ŞI CLAUDIA 

(reper 42:32 selecţie 749) Mădălin Ionescu a precizat că, în cazul Mariei Sara, eleva din Galaţi acuzată 

de proxenetism, intră în scenă un nou martor, un bărbat de 46 de ani care susţine că ar fi întreţinut relaţii intime 

atât cu Maria Sara cât şi cu Claudia. 

(reper 43:02 selecţie 749) A fost difuzat un interviu luat unui bărbat, căruia nu i s-a văzut faţa fiind în 

penumbră. 

Reporter: O cunoşti pe Maria? 

Bărbat: Da. Am cunoscut-o prin altcineva. Am fost la persoana respectivă acasă şi mi-a zis: hai să-ţi 

fac cunoştinţă cu cineva. Şi zic, băi, cât mă costă şi el mi-a zis, vii, atât te costă, m-am dus la el. Am plătit, mi-

am făcut treaba şi am plecat. Aşa am cunoscut-o. Ea acolo era sechestrată. Claudia a intrat în peisaj târziu, 

după un an şi ceva după ce ne-am cunoscut. A intrat în felul următor, eu am zis: aş vrea să fac sex cu două 

femei de-odată şi ea cică: las’ că găsesc eu pe cineva. Şi după un timp m-a sunat şi mi-a zis: da, poftim, am 

găsit, hai, şi ne-am dus şi am făcut şi chestia asta. 

Reporter: Le-ai dat bani fetelor? 

Bărbat: Da. 

Reporter: Ce sumă? 

Bărbat: Mi-au cerut 500 de ... pentru prestaţia care au făcut-o şi stând vreo 3 ore le-am dat vreun 

milion jumate. 

Reporter: Aţi mai întâlnit-o după aceea pe Claudia sau a fost singura dată? 

Bărbat: Nu. Atunci a fost singura dată când am întâlnit-o, când a venit cu ea şi am fost la un hotel. 

Reporter: Claudia a fost de acord cu această relaţie? 

Bărbat: Da, da. A fost de acord pentru că Sara Maria s-a dat drept băiat şi a zis că face, Claudia ,a zis 

că face exact ce zice prietenul ei. Silvia pe Maria a cunoscut-o la mine acasă pentru că noi am fost iubiţi, am 

trăit împreună o perioadă de timp. 

Reporter: Ai dovezi în legătură cu Maria, că ar fi fost cu tine? 

Bărbat: Dovezi? Râde. La orice oră din zi şi din noapte. Râde. Cum să n-am dovezi? Oricând. 

(reper 51:48 selecţie 749) Mădălin Ionescu i-a cerut Mariei Sara aflată în studio, la Galaţi, alături de 

reportera Gabriela Lupşa şi avocata Beatrice Marciş să comenteze declaraţia bărbatului de 46 de ani. 

Maria Sara  a precizat că nu-l cunoaşte pe bărbat şi nu înţelege de unde până unde s-au adus aceste 

declaraţii. 

Pe ecran a fost titrat: CE DOVEZI ŞOC ASCUNDE ELEVA PROXENETĂ? 

(reper 52:30 selecţie 749) Maria Sara a spus că are dovada pentru neînceperea urmăririi penale pentru 

acuzaţia de proxenetism. Discuţia a continuat pe existenţa declaraţiilor unor persoane în dosarul ei. S-a făcut 

referire la declaraţiile prezentate în emisiunea Acces Direct din 19.05.2010 despre care a spus că nu se regăsesc 

în dosar pentru că nu au fost în vederea anchetatorilor. A dat câteva explicaţii cu privire la faptul că a încercat să 

se sinucidă, spunând că motivul a fost şocul suferit ca urmare a întocmirii dosarului penal şi nicidecum că era 

îndrăgostită, aşa cum a declarat una dintre fete. 
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(reper 54:28 selecţie 749) Maria Sara: Eu, oricine care vine cu afirmaţii de genul că a făcut, că a 

dres, că s-a dus pe bani, că a dus-o pe aia, că am făcut în trei, că am făcut, cine ştie ce alte aberaţii, vreau să 

se ducă cu dovezi şi din start, din momentul în care tu ca om vii să declari ceva împotriva mea şi nu-ţi arăţi 

faţa, ce părere să-mi fac eu sau telespectatorii? 
(reper 55:13 selecţie 749) Maria Sara a cerut dovezi pentru afirmaţiile de proxenetism din declaraţiile 

prezentate în data de 19.05.2010. 

(reper 55:43 selecţie 749) Maria Sara a explicat că ea se judecă cu Claudia pentru pornografie infantilă 

şi nicidecum pentru proxenetism aşa cum a tot fost acuzată în presă şi pune mare accent pe lucrul acesta. În 

dosar nu este acuzată de proxenetism. 

(reper 56:10 selecţie 749) A intervenit avocata Mariei Sara şi a precizat că are pe masă “rezoluţiunea de 

neîncepere a urmării penale pentru infracţiunea de pornografie pentru a fi proxenetă”.  A mai spus că acele 

persoane care fac declaraţii de proxenetism la adresa clientei sale trebuie să vină cu dovezi. 

(reper 58:13 selecţie 749) Avocata  Beatrice Marciş: Astăzi a avut loc pronunţarea dosarului. Efectiv, 

reprezentantul Parchetului a susţinut că la instanţa de fond, în mod corect, instanţa de fond pe latură penală i-

ar fi aplicat inculpatei Sara Maria 2 ani şi 8 luni şi chiar şi daunele morale de 5000 de lei. (...) Pronunţarea s-a 

amânat pentru o săptămână. Atenţie! Atunci vom avea dezvăluiri mult mai clare şi cred că instanţa va fi destul 

de luminată să analizeze cazul. 

Mădălin Ionescu: Am înţeles. Mulţumim foarte mult. Mulţumim foarte mult 

 

5. Acces Direct din 24.05.2010 

Pe ecran a fost titrat: ELEVĂ PROXENETĂ A DISPĂRUT DIN ŢARĂ? 

(reper 35:56 selecţie 1259) Mădălin Ionescu a anunţat că eleva-băiat din Galaţi, Maria Sara, este de 

negăsit. 

Voce din off: Maria Sara, alias Bogdan, eleva de 18 ani din Galaţi care a fost acuzată de proxenetism 

a dispărut fără urmă. După ce în urmă cu câteva zile Maria declara că nu racola eleve pentru prostituţie acum 

este de negăsit. 

Maria Sara: A fost ceva făcut într-un moment în care niciunii nu ne dădeam seama, de fapt, ceea ce 

putea să urmeze. Deci a fost făcut aşa, la întâmplare. Deci n-a fost făcut nimic cu un anumit scop. Mulţumesc 

foarte mult părinţilor mei şi doamnei avocate şi regret foarte mult. 

Voce din off: Potrivit unor surse, Maria Sara ar fi plecat vineri în Italia pentru a se întâlni cu Nora, 

presupusa sa iubită. Maria trebuia să se întoarcă sâmbătă însă nu a mai dat niciun semn de viaţă. 

(reper 37:42 selecţie 1259) Mădălin Ionescu a fost în legătură telefonică directă cu două foste prietene 

ale Mariei Sara, Silvia şi Roxana, tinerele care au dat interviurile prezentate în emisiunea “Acces Direct” din 

19.05.2010. A discutat cu acestea despre faptul că Maria Sara a negat poveştile lor spunând că dacă erau reale ar 

fi compărut şi în instanţă. 

A intervenit Roxana care a precizat că nu avea cum să apară în instanţă pentru că nu a fost citată. Ea a 

fost în anturajul Mariei mai demult, dar s-a retras la timp când a văzut ce făcea: (reper 39:28 selecţie 1259) 

“show-uri cu fete, cu femei, căuta să dea fete la…, se dă drept băiat, se îndrăgosteşte foarte repede, chipurile, 

să facă şi ea ceva, dacă ea nu poate, că iese şi în ziua de azi la produs. (...)” A mai spus că nu crede că este 

plecată în Italia. La întrebarea prezentatorului cum cunoscut-o pe Maria, Roxana a răspuns că a cunoscut-o la 

Florin acasă, bărbatul de 46 de ani, cel a cărui declaraţie apare în emisiunea „Acces Direct” din 20.05.2010. 

Venise să se prostitueze, să facă bani. 

(reper 42:13 selecţie 1259) Roxana a precizat de ce s-a retras din prietenia cu Maria: pentru că la 

acel Florin în casă veneau diferite persoane masculine, Maria era atrasă de femei şi ducea şi fete la 

produs. A spus că nu a vrut să aibă probleme. 

 (reper 42:57 selecţie 1259) Maria Sara a intrat în legătură telefonică directă în emisiune. Prezentatorul a 

întrebat-o dacă este în Italia şi a spus că nu poate să răspundă. Au intervenit şi celelalte fete, aflate tot telefonic, 

contrazicându-se pe locul unde se află Maria. Aceasta le-a spus fetelor că dacă au dovezi despre proxenetism să 

le arate. Despre cele două fete a precizat că au o relaţie împreună. 

(reper 43:53 selecţie 1259) Maria şi cele două fete s-au certat pe dovezile care există: 

- Dacă au dovezi în legătură cu chestia asta să vorbească! 

- Sara, Sara! Te rog frumos, taci din gură! 

- Eu am vorbit doar de cazul meu şi de fapt de problema mea, de dosarul meu penal, nimic de altceva, 

clar?! 

- Sara, vrei să-ţi dau CD-ul?! Te rog frumos! Domnu’ Mădălin! 

- Domnu’ Mădălin, vă rog frumos, lăsaţi-o pe Silvia să vorbească, vă rog frumos, că am CD cu Sara în 

pat cu o femeie. 
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(reper 44:22 selecţie 1259) Silvia, la telefon, a spus că are un CD cu o filmare făcută în casa lui Nicu 

din piaţă, CD în care Sara este în pat cu Roxana, susţinând că filmarea a fost făcută chiar de Sara cu o cameră 

digitală. Mădălin Ionescu a întrebat de ce nu au apărut la dosar astfel de probe dacă sunt reale. Silvia a răspuns 

că nu au fost citate. Apoi a precizat că ele au ştiut de problema ei, că este acuzată de pornografie infantilă, de 

când Nicu Lovin s-a sinucis şi Maria venea la ea acasă pentru a-i cere sfaturi. A mai spus că Maria a avut o 

relaţie cu Roxana şi că atunci când s-a tăiat pe mâini, s-a dus la un anume Tudorel, o persoană de vreo 70 de 

ani, deci pe Maria nu a luat-o mama ei din baie aşa cum a precizat într-o declaraţie. 

(reper 47:09 selecţie 1259) Mădălin Ionescu: E, acuma sincer. Pe lângă posibilele relaţii între 

persoane de acelaşi sex, că înţeleg că au existat, dacă e adevărat, care sunt argumentele, care sunt dovezile, 

care sunt dovezile că Maria plasa, până la urmă, fete sau femei sau mai ştiu eu ce, unor bărbaţi.  

Silvia a răspuns că sunt multe persoane care pot depune mărturie. 

(reper 47:45 selecţie 1259) Mădălin Ionescu: Există mărturii, dar există şi probe concrete, mărturii 

video? 

Silvia: Da. Există pe Internet, are Florin în calculator. Pur şi simplu, au pe un site, care amândoi se 

complică să îşi ia bani şi să păcălească copiii. 

Mădălin Ionescu:  E foarte grav dacă într-adevăr s-a întâmplat aşa ceva. 

Mădălin Ionescu a întrebat dacă, totuşi, Maria nu este o victimă, nu este exploatată. Silvia a răspuns că 

nu este o victimă. A pomenit numele unui bărbat, Titi Ionescu, despre care i-au spus s-o întrebe pe Maria. 

Silvia a susţinut că acolo a cunoscut-o Florin Retegan şi că acolo îşi practica meseria şi făcea bani. Mădălin 

Ionescu a concluzionat că tot ceea ce spun ele nu are valoare atâta timp cât autorirtăţile par să ignore datele 

oferite publicului. 

La (repere 36:36; 36:53; 36:55; 40:12; 46:20; 47:29; 48:38 selecţie 1259) au fost prezentate, pe ecranul 

din platou, câteva poze în care apare Maria Sara alături de o persoană a cărei faţă este blurată, sau Maria 

sărutându-se cu o fată care este cu spatele în poza respectivă.  

Acest subiect a avut pe ecran menţiunea EXCLUSIV. 

 

6. Acces Direct din 27.05.2010 

Pe ecran a fost titrat: ŞOC: ELEVA – BĂIAT ESTE PROXENETĂ? 

(reper 50:42 selecţie 1316) Mădălin Ionescu: Prieteni, trecem spre un alt subiect, subiect care 

săptămâna trecută v-a ţinut cu sufletul la gură. Maria Sara, alias Bogdan, eleva de 18 ani din Galaţi care a fost 

acuzată de fostele prietene că practică prostituţia susţine că cele două fete nu au dovezi împotriva ei. Să 

urmărim un material. 

(reper 51:02 selecţie 1316) Voce din off: Maria Sara, eleva din Galaţi, care a fost acuzată de 

proxenetism a hotărât să se întoarcă în România. Eleva susţine în continuare că probele aduse împotriva sa 

sunt irelevante. 

(Pe ecran splitat, în stânga Maria Sara, cu menţiunea “Acces Direct” – 20.05.2010, în dreapta câteva 

fotografii ale ei) Maria Sara “eleva băiat” acuzată de proxenetism: Eu, oricine care vine cu afirmaţii de genul 

că a făcut, că a dres, că s-a dus pe bani, că a dus-o pe aia, că am făcut în trei, că am făcut, cine ştie ce alte 

aberaţii, vreau să se ducă cu dovezi şi din start, din momentul în care tu ca om vii să declari ceva împotriva 

mea şi nu-ţi arăţi faţa, ce părere să-mi fac eu sau telespectatorii? 

Voce din off: Paula şi Silvia, fostele prietene ale Mariei, sunt hotărâte să demonstreze că acuzaţiile la 

adresa Mariei Sara sunt adevărate. 

Din emisiunea “Acces Direct” – 24.05.2010, o convorbire telefonică între Sara, Roxana şi Silvia. 

- Dacă nu au dovezi în legătură cu chestia asta să vorbească! 

- Sara, Sara! Te rog frumos, taci din gură! 

- Eu am vorbit doar de cazul meu şi de fapt de problema mea, de dosarul meu penal, nimic de altceva, 

clar?! 

- Sara, vrei să-ţi dau CD-ul?! Te rog frumos! Domnu’ Mădălin! 

- Domnu’ Mădălin, vă rog frumos, lăsaţi-o pe Silvia să vorbească, vă rog frumos, că am CD cu Sara în 

pat cu o femeie. 

(reper 52:03 selecţie 1316) Mădălin Ionescu: Da. În acest moment intră în platoul nostru pentru prima 

oară Maria Sara împreună cu colega noastră Gabriela Lupşa. 

Sara Maria a povestit că a plecat în Italia să-şi viziteze nişte prieteni şi în acelaşi timp dorind să se 

desprindă de problemele din ţară. Echipa de la Antena 1 şi Acces Direct au ajutat-o să se întoarcă spunându-i că 

atâta timp cât susţine că este nevinovată nu trebuie să fugă de probleme ci să le înfrunte. Mădălin Ionescu a spus 

că s-a auzit că ea s-ar fi ascuns prin ţară, pe la Galaţi sau că ar fi plecat din ţară pentru a practica ceea ce aici n-a 

putut, adică ceea ce-o acuzau fostele prietene: proxenetism sau prostituţie. Sara Maria a explicat că atâta timp 

cât procurorii DIICOT nu au dovezi pentru acuzaţia de proxenetism, iar ea are deja hârtia care dovedeşte 
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neînceperea urmăririi penale, nu are de ce să fugă sau să-i fie teamă din punct de vedere penal. Practic, ea n-a 

vrut să se coboare la mintea unor astfel de persoane, făcând referire la Paula şi Silvia. 

(reper 54:04 selecţie 1316) Mădălin Ionescu: Da, dar ai stat cu ele. Au făcut parte din anturajul tău. S-a 

speculat şi ... amândouă, dacă nu mă înşel, au sugerat că relaţiile erau foarte apropiate, ba chiar cineva, nu 

mai ştiu care dintre ele, dintre Silvia şi Paula, spunea că te-ai dat la ea, că ai o orientare clară din punctul ăsta 

de vedere. 

Sara Maria a explicat că Paula a fost crescută de Nicolae Lovin, cel care a decedat, că a trăit pe banii lui 

şi că e treaba lor dacă au avut sau nu relaţii intime. Despre Silvia a spus că nu ştie multe lucruri ci doar că, din 

anumite surse sigure, ştie că aceste două pesoane au o relaţie împreună, dar nu este treaba ei. Maria Sara a mai 

spus că cei care o acuză de anumite lucruri, cum că s-ar prostitua, trebuie să aducă şi dovezi. 

(reper 56:00 selecţie 1316) Mădălin Ionescu i-a propus Sarei să vorbească cu cele două fete, Paula şi 

Silvia, care au fost în legătură directă de la Galaţi. 

La început, discuţia s-a purtat între Maria Sara şi Silvia care a povestit despre cum s-au cunoscut cele 

trei fete. Silvia, întrebată de Mădălin Ionescu dacă este împreună cu Paula, a confirmat acest lucru. 

(reper 57:50 selecţie 1316) Silvia a întrebat-o pe Maria Sara: Ai avut o relaţie cu Paula sau nu? 

Maria Sara: Cine? 

Silvia: Te-ai culcat cu Paula, pe româneşte, între femei sau nu? 

Maria Sara: Ce să fac? 

Silvia: Ce-ai auzit. Ai făcut sex cu Paula? 

Maria Sara: Cum să se facă mincinosul? Cum să se facă mincinosul? 

Mădălin Ionescu: Maria, e o întrebare. 

Silvia: Poftim, ai făcut sau nu? 

Mădălin Ionescu: E o întrebare. Răspunde. Ţi-a pus o întrebare .... 

Silvia: Ai făcut sau n-ai făcut? 

Maria Sara: NU! Eu? Cu Paula? Bă, barem dacă arăta altfel, da’ aşa... Las-o-n măsa de treabă! 

Silvia: (...) Ai zis nu, am înţeles. Bun. Am înţeles. Nu, n-ai făcut sex cu ea. Bun. 

Maria Sara: Sex? Hai, mă, dragoste nu sex, chiar aşa? Sex? 

Mădălin Ionescu: Nu, hai să nu, hai să nu intrăm într-un registru care poate conţine termeni 

nepotriviţi pentru această oră. Vreau să vă rog şi pe tine Silvia şi pe tine Paula să evităm anumiţi termeni 

care nu sunt potriviţi pentru ora asta. 

În continuare, Mădălin Ionescu le-a întrebat pe Silvia şi Paula ce dovezi au pentru faptul că o acuză pe 

Sara că practica prostituţia şi a rugat-o pe Paula să vorbească şi ea. 

(reper 59:32 selecţie 1316) Paula a spus că a avut o relaţie de câteva luni cu Maria Sara, iar 

aceasta a cerut dovezi. Paula a spus că are poze pe telefon, în continuare contrazicându-se cu Maria Sara pe 

faptul că se cunosc sau nu, cum şi când s-au cunoscut. 

(reper 02:21 selecţie 1317) Mădălin Ionescu a rugat-o pe Paula să spună care sunt probele, dovezile că 

Maria Sara a practicat prostituţia şi era şi proxenet. Paula a dat câteva explicaţii despre când şi cum a cunoscut-

o pe Maria Sara. A intervenit şi Silvia susţinând aceleaşi nume şi situaţii. 

(reper 04:45 selecţie 1317) Mădălin Ionescu le-a rugat să revină la subiect şi le-a cerut dovezile care o 

incriminează pe Maria Sara. Silvia a spus că pot depune mărturie persoanele cu care Maria Sara şi colegele ei  

de la liceu au fost, dar Mădălin Ionescu a întrebat-o de CD-urile despre care vorbea şi ce se vede în acele CD-

uri. Silvia a zis că are CD în care Paula şi Maria Sara sunt în pat şi se iubesc, iar Mădălin Ionescu a spus că asta 

nu dovedeşte că Maria practica prostituţia. Prezentatorul a întrebat-o pe Silvia dacă au fost căutate de autorităţi  

în legătură cu această temă şi ea a răspuns că nu, pentru că nu au avut de ce. 

(reper 06:15 selecţie 1317) Maria Sara: Am şi eu o întrebare: de la ce vârstă am practicat eu chestia 

asta, prostituţia? Ziceţi-mi şi mie că dacă... 

Silvia: Tu? Păi, fiind acum 2 ani când erai cu Paula şi te-am cunoscut în poziţia asta aveai vreo 16 

ani, nu? 

Maria Sara: Ce poziţie? 69? 

Mădălin Ionescu: Nu. Hai să nu, hai să nu dăm astfel de ... termeni pe post. 

Discuţia a continuat despre nişte mesaje de pe telefonul mobil din data de 17 mai dintre Maria Sara şi 

Silvia. 

(reper 07:45 selecţie 1317) Mădălin Ionescu a explicat că orice telespectator care priveşte povestea 

aceasta imparţial ar putea gândi că acuzaţiile de prostituţie la adresa Mariei Sara sunt din gelozie sau răzbunare 

atâta timp cât nu există dovezile de proxenetism pe care le-ar putea cere orice instanţă. Silvia a insistat spunând 

că există dovezi. 
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(reper 08:29 selecţie 1317) Maria Sara a povestit despre ancheta făcută de procurorii DIICOT, despre 

faptul că a fost ţinută 2 zile la poliţie, că în urma plângerii depuse de mama unei fete, Claudia, procurorii au 

căutat dovezi pentru acuzaţiile de proxenetism şi prostituţie şi nu au găsit nimic. 

(reper 11:00 selecţie 1317) Discuţia s-a purtat între Maria Sara şi Silvia despre o fată pe nume Claudia 

care a fost şi ea anchetată de poliţie. Silvia a susţinut că aceasta n-ar fi spus tot ce ştia, dar Maria Sara a 

contrazis-o argumentâd că, la secţia de poliţie de la judeţ, în Galaţi, Claudia ar fi fost bătută de tatăl ei şi atunci 

a spus tot ce-şi aducea aminte. 

(reper 13:40 selecţie 1317) Silvia şi Maria Sara au discutat despre ajutorul pe care Maria l-ar fi cerut 

Silviei, pe 19 mai, cu privire la denigrarea Claudiei. 

(reper 23:04 selecţie 1317) Mădălin Ionescu: Prieteni am revenit. Încercăm să descifrăm iţele acestei 

poveşti încurcate în care o elevă din Galaţi, Maria Sara, devenită peste noapte celebritate a ajuns să fie 

acuzată de foste cunoştinţe, foste prietene de proxenetism fără ca acest lucru să aibă urmări şi în instanţă 

pentru că, aşa cum ne spunea Maria, procurorii DIICOT au cercetat inclusuv această posibilitate negăsind 

probe, dovezi incriminatoare.  

Mădălin Ionecsu le-a întrebat pe cele trei fete invitate, argumentând că sunt telespectatori care pun 

această întrebare, dacă toate practică prostituţia. 

(reper 23:44 selecţie 1317) Maria Sara: Da. În trei facem. Serios. În trei. 

Mădălin Ionecsu : Nu, nu, stai, stai un pic, stai un pic. 

Maria Sara: Nu.  

Mădălin Ionecsu Nu. 

Maria Sara: Din puctul meu de vedere eu zic .... nu. 

Prezentatorul le-e întrebat acelaşi lucru şi pe fetele de la Galaţi, iar Silvia a răspuns: Care este 

adevărul? Da. Ăsta-i adevărul. 

Mădălin Ionescu:Nu, sincer. 

Silvia: Fiecare trăim din ce putem. Da, normal. 

Maria Sara a intervenit şi a spus că fiecare să vorbească pentru el. 

(reper 24:22 selecţie 1317) Paula: Sara? Ai uitat că am făcut-o în trei la Florin acasă? 

Maria Sara: Băi, eşti nebună? Şi în trei? 

Mădălin Ionescu: Nu. Atât. Nu, vă rog. Vă rog. Hai să nu folosim termeni de natură sexuală. Era o 

întrebare ... 

Maria Sara: Zi mă şi tu menage a trois. 

Silvia: Da. Da. Da 

Mădălin Ionescu: Era o întrebare care ţine de un demers jurnalstic. Nu era... 

Maria Sara: Vă spun eu. Am făcut-o în cinci. În cinci. 

Mădălin Ionescu: Te rog eu, Maria. N-ai voie să spui asta. Îţi tai microfonul. Da? 

(reper 25:16 selecţie 1317) Mădălin Ionescu: Maria, deci cum îţi explici faptul că, deşi n-ai fost 

acuzată de proxenetism şi de prostituţie, există foste cunoştinţe de-ale tale, chiar şi bărbaţi care susţin că tu 

mai luai bani pentru aşa ceva. 

Maria a dat câteva explicaţii şi a concluzionat că este vorba de răzbunare pentru că Silvia a spus că 

Lovin, sub “aripa” căruia s-a aflat multă vreme, s-ar fi sinucis din cauza Mariei şi a Claudiei.  

(reper 27:09 selecţie 1317) Mădălin Ionescu: Vorbim despre bătrânul care s-a sinucis, da? Şi despre 

care s-a spus la un moment dat că ar fi fost surprins cu fosta prietenă a ... 

Silvia: Da, da, da. Cu Claudia şi cu ea. Da, da, da. 

Mădălin Ionescu: Numai puţin. Lasă-mă să le explic telespectatorilor: fosta prietenă a Mariei, 

Claudia, în ipostaze intime. Şi Maria le-ar fi făcut poze pentru care a fost condamnată la doi ani şi opt luni 

închisoare cu suspendare pentru pornografie infantilă. 

(reper 27:36 selecţie 1317) Silvia a povestit despre Nicu Lovin, bărbatul care s-a sinucis: cum a 

cunoscut-o pe Maria şi de ce susţine ea că s-ar fi sinucis din cauza Mariei – în momentul în care acesta a fost 

dus la parchet şi a văzut materialul pentru care este acuzat şi-a dat seama că va lua mulţi ani de închisoare 

având în vedere că fata cu care se culcase era minoră, deşi el ştiuse că are 18 ani, şi atunci a preferat să se 

spânzure. 

(reper 29:50 selecţie 1317) Maria Sara a dat şi ea câteva explicaţii cu privire la Lovin şi a susţinut că 

acesta ar fi fost căsătorit de două ori, iar din prima căsătorie a divorţat pentru că ar fi întreţinut raporturi sexuale 

cu fiica de 12 sau 14 ani. Nu a fost condamnat pentru că fosta soţie a renunţat la plâgerea împotriva lui. Maria a 

spus că aceste informaţii i-au fost aduse la cunoştinţă de procurori şi a concluzionat că Lovin era recidivist în 

această problemă (raporturi sexuale cu minori). 

(reper 31:12 selecţie 1317) Mădălin Ionescu a spus că acuzaţia a fost făcută de fosta soţie şi atâta timp 

cât n-a fost găsit vinovat înseamnă că n-a făcut aşa ceva. 
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(reper 31:32 selecţie 1317) La propunerea Silviei cele trei fete au decis să facă, toate, testul poligraf. 

(reper 32:59 selecţie 1317) Paula a intervenit şi ea dând câteva nume ale unor persoane din Galaţi. 

Mădălin Ionescu a îndemnat-o să-şi ducă ideile până la capăt pentru că altfel telespectatorii nu înţeleg nimic. 

Paula a propus să facă testul cu detectorul de minciuni faţă în faţă cu Maria şi să-i arate şi pozele cu ea în pat. 

Prezentatorul a spus că testul se face separat, nu există posibilitatea să intre toate în acelaşi spaţiu, dar se pun 

aceleaşi întrebări. (reper 34:45 selecţie 1317) Maria Sara a spus: nu-i în haită cum facem noi în ... 

(reper 35:17 selecţie 1317) Mădălin Ionescu: Dar Paula, de fapt, tu ce susţii? Că, Maria cu care 

pretinzi că ai avut o relaţie, în acelaşi timp practica , deci, prostituţia şi livra 

Paula: Da, da, e adevărat la Florin în casă. 

Mădălin Ionescu: livra, nu ştiu dacă termenul e potrivit, livra anumite persoane unor bătrâni, până 

la urmă, unor bărbaţi. Asta e ideea, nu? 

Paula: Da. 

Mădălin Ionescu a mai precizat că Maria le-ar putea da în judecată, pe Silvia şi Paula, şi să ceară probe. 

(reper 36:15 selecţie 1317) Maria Sara a încercat să dea câteva explicaţii despre nişte nume pomenite 

de Silvia şi Paula, dar Mădălin Ionescu, a intervenit şi a spus că testul poligraf va elucida cine minte şi cine nu, 

că va fi făcut mâine şi interpretat de specialişti. 

Acest subiect a avut pe ecran menţiunea EXCLUSIV 

 

7. Acces Direct din 28.05.2010 

Pe ecran a fost titrat: ELEVA – BĂIAT LA DETECTORUL DE MINCIUNI 

(reper 08:44 selecţie 1336) Mădălin Ionescu a informat publicul din platou şi telespectatorii că, în urmă 

cu câteva ore,  Maria Sara a făcut testul poligraf pentru a-şi dovedi nevinovăţia. 

(reper 08:57 selecţie 1366) A fost difuzat un material înregistrat cu menţiunea “Acces direct” – 

27.05.2010 în care Maria Sara, Silvia şi Paula au fost de acord să facă testul cu detectorul de minciuni.  

De asemenea au fost prezentate imagini din timpul testului poligraf făcut de Maria Sara, aceasta 

declarând că a fost relaxată, că totul a decurs bine şi că speră că adevărul va ieşi la iveală. A mai spus că, deşi 

Silvia şi Paula au propus testul poligraf, acestea nu s-au prezentat. Maria Sara a declarat că a avut dubii în ceea 

ce priveşte testul poligraf, deoarece nu ştia care este procedura. 

(reper 11:09 selecţie 1336) Invitaţi în studio pentru a discuta acest caz au fost: Maria Sara, Jeni Chiriac 

– psiholog şi Gabriela Lupşa - reporter. 

(reper 12:13 selecţie 1336) Gabriela Lupşa a precizat că Silvia şi Paula au refuzat să facă testul poligraf 

şi, de asemenea, să vină în Bucureşti. În continuare, Maria Sara a precizat că, aseară, după emisiune, a primit un 

telefon de la Florin, bărbatul care  a susţinut că a întreţinut raporturi intime cu ea şi cu Claudia şi că a înregistrat 

această convorbire. Maria Sara a povestit că, la telefon, Florin i-a spus că îi pare rău pentru afirmaţiile făcute şi 

că a fost “îmbârligat” pentru a da acele declaraţii.  

(reper 14:16 selecţie 1336) Maria Sara a vorbit despre parcursul procesului, că s-a dat o pedeapsă cu 

executare de 2 ani şi 8 luni, că a făcut recurs. 

(reper 15:23 selecţie 1336) La telefon a intervenit Florin – nepotul lui Nicu Lovin. 

(reper 16:03 selecţie 1336) Moderatorul l-a întrebat pe Florin dacă cunoaşte amănunte despre relaţia 

Mariei Sara cu Lovin, despre ce făcea acesta, despre faptul că plătea prostituate şi că profita de minore. 

Florin a declarat că mulţi cunosc aceste lucruri, că sunt adevărate, iar fata din platoul emisiunii este 

implicată. A mai spus că, pe Maria Sara a cunoscut-o întâmplător când s-a întâlnit cu unchiul său, Lovin, în 

urmă cu aproximativ un an şi jumătate. 

(reper 17:20 selecţie 1336) Mădălin Ionescu: Deci era minoră, Maria, atunci. 

Florin: Bănuiesc, nu ştiu, eu nu ştiu. În primul rând, pentru ce-am vrut să intervin că am văzut ieri când 

a afirmat ea că Nicu este recidivist şi că el a vrut s-o violeze sau a violat-o pe Mirela, Mirela fiind fiica lui, deci 

fiica lui Nina, fosta nevastă. Este o minciună şi ea să nu mai scoată tot felul de vorbe care nu-şi are rostul şi nu 

ştie.  

Apoi s-a referit la motivul despărţirii dintre Nina şi Lovin. 

(reper 19:04 selecţie 1336) Moderatorul Mădălin Ionescu s-a referit la faptul că, la testul poligraf, au 

fost 10 întrebări, 4 dintre acestea fiind cele mai importante (titrat pe ecran): Ai dus fete spre oferirea de servicii 

sexuale în scop de obţinere de beneficii personale?; Ai obligat-o pe Claudia să întreţină relaţii sexuale cu 

Lovin?; Ai întreţinut raporturi sexuale cu femei?; Ai întreţinut raporturi sexuale pentru bani? 

(reper 26.23 selecţie 1336) Moderatorul l-a întrebat pe Florin dacă ştie de ce s-a sinucis Lovin deoarece 

Silvia şi Paula au declarat că motivul ar fi fost legat de relaţia cu Maria Sara şi cu Claudia. 

Florin: Asta este clară şi, bine-nţeles, nu mai încape discuţie.  

Florin a susţinut că nu este uşor ca Lovin, la vârsta lui, să facă puşcărie şi că acesta era sigur pe ceea ce 

s-a întâmplat. 
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Florin: E clar că, oricum, din cauza ei. 

Moderatorul a intervenit spunând că Maria şi Claudia erau minore. 

Florin: Cine l-a pus să intre în relaţii cu minore? 

Lovin a răspuns că fiecare va răspunde în faţa legii pentru ce face, că Maria şi Lovin au profitat, 

reciproc, unul de altul. 

(reper 27:47 selecţie 1336) Mădălin Ionescu a deschis plicul care conţinea Raportul de examinare 

poligraf şi a dat citire întrebărilor şi răspunsurilor date de Maria Sara, cuprinse în testul poligraf. 

(reper 31:38 selecţie 1336) Psihologul Jeni Chiriac a precizat că se pune accent pe prezumţia de 

nevinovăţie, iar pentru credibilitatea Mariei Sara este important ca aceasta să-şi menţină declaraţiile de până 

acum şi că trebuie să ştie ce anume vrea să demonstreze. 

Maria Sara a declarat că, încă de la anchetă, a recunoscut fapta. De asemenea consideră că şi ea şi 

Claudia au greşit şi că regretă fapta, dar crede că ar merita pedeapsa cu suspendare, sub supraveghere. 

(reper 34:32 selecţie 1336) Mădălin Ionescu a citit rezultatul testului poligraf, făcând precizarea că 

Maria Sara a avut un comportament simulat la două întrebări relevante şi anume că a întreţinut raporturi sexuale 

pentru bani şi raporturi sexuale cu femei. 

S-a discutat pe marginea întrebărilor şi răspunsurilor date de Maria Sara la testul poligraf, precum şi a 

planurilor de viitor ale Mariei Sara. 
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