CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
Direcţia Monitorizare
Serviciul Monitorizare TV
Raport de monitorizare
Postul:
Emisiunea:
Data:

OTV
Dan Diaconescu Direct
10, 15 şi 16.06.2009

 10.06.2009
Postul de televiziune OTV a difuzat pe data de 10.06.2009, emisiunea „Dan Diaconescu Direct” care a
avut-o invitată pe Oana Zăvoranu. Pe ecran a fost titrat: „Urmează primele imagini dintr-un film porno în care ar
fi jucat Monica Columbeanu” şi „Tatăl adoptiv al Monicăi Columbeanu- fata mea asculta la telefon când Iri
făcea sex cu sora ei”.
Este afişată o fotografie a Monicăi Columbeanu sub care scrie: Moni Columbeanu. Întrebarea adresată
telespectatorilor este: „Credeţi că Iri a făcut sex cu sora Monicăi Columbeanu?”
De la ora 21.56, emisiunea s-a difuzat cu menţiunea „Senzaţional” şi semnul de avertizare AP, de la ora
22.17 cu semnul de avertizare 15 şi de la ora 22.35 cu menţiunea „Direct”.
În studio a fost invitată Oana Zăvoranu iar la telefon se află Dinu Damaschin care pretinde că este
tatăl adoptiv al Monicăi.
Prin telefon a intervenit în studio Dinu Damaschin, „tatăl adoptiv al Monicăi Columbeanu”. Oana
Zăvoranu, invitată în studio, comentează conflictul dintre ea şi Monica Columbeanu, declanşat ca urmare a faptului
că Oana Zăvoranu a dat-o afară din emisiunea sa pe aceasta. Oana Zăvoranu şi Dinu Damaschin au adus o serie de
acuzaţii la adresa Monicăi Columbeanu:
(Reper 57.49, otv 515) Dinu Damaschin: Fetiţa care avea şaisprezece ani şi jumatate a plecat cu
micorbuzul cu plasuţa la Bucureşti ...
Oana Zăvoranu: Dar nu avea o mie de şoferi, domnule?
Dinu Damaschin: La Elite Model, ce a făcut un an de zile? (...) Poate să aibă mai mulţi avocaţi, ce a făcut
ea nu poate fi şters cu buretele, la Hotel Bulevard şi în ţările alea unde a fost dusă.
Oana Zăvoranu: Da ea de cine a fost dusă acolo? De acest domn Hasan?
Dinu Damaschin: E treaba DIICOT-ului, DIICOT –ului, dacă ăştia de la Judecătoria sect. 1 l-au arestat
pe nea Gigi Becali pentru nimic, să îi aresteze pe ăia ce au făcut cu puştoaica asta.
Dan Diaconescu: Au violat-o ce i-au făcut? Au dus-o la prostitu...
Dinu Damaschin: Da n-am povestit, domnule?
Dan Diaconescu: M-aţi înnebunit, spuneţi acuma că nu mai ţin nici eu minte...
Dinu Damachin: Cu Hotel Bulevard, cu Elite Top Model...
Oana Zăvoranu: Domnul Damaschin, până la urmă suntem şi noi bătrâni şi sclerozaţi, pe fata asta a
răpit-o cineva, a obligat-o să....
Dinu Damaschin: Păi n-a răpit-o ...
Oana Zăvoranu: Mulţumesc, gata m-am lămurit. N-a răpit-o nimeni, s-a prostituat de bună credinţă.
Dinu Damaschin: N-a răpit-o nimeni, astea sunt aşa bazaconii....
Dan Diaconescu: Da nu s-a prostituat, nu? Nu s-a prostituat!
Dinu Damaschin: Păi dacă au probe, au ăştia de la DIICOT, serviciul ăsta care primeşte bani de la
ONU..n-am zis atuncea de Codruţ Olaru.
Oana Zăvoranu: Să fiu al naibii dacă nu ne interesăm...
Dinu Damaschin: N-am zis de Virgil Ardelean, domnu’ Dan Diaconeascu...cu filmele, cu casetele...în
Elveţia, n-au apărut în ziar, acolo, n-aveţi probele, n-aveţi toate ziarele...(...)
Dan Diaconescu: Şi Sile Cămataru a primit-o în Bucureşti? Cum a ajuns ea la Iri? Unde a locuit în
Bucureşti?
Dinu Damaschin: Unde a putut şi ea, la Hotel Bulevard câteva zile, după asta s-a dus la doamna Corina
Mihăilescu, căsătorită cu tipul ăla miliardar în dolari...şi după ce a participat la ziua lu’ Corina Mihăilă a
dispărut. Ce a făcut ea un an de zile ? Ce a făcut fetiţa asta un an de zile?
Oana Zăvoranu: Păi ce a făcut Moni, dragă?
Dan Diaconescu: În Elveţia a dispărut?
Dinu Damaschin: Unde a fost şcolarizată? De către cine? Sunaţi-l luni dimineaţă pe Codruţ Olaru,
procuror şef la DIICOT, că Virgil Ardelean a ieşit la pensie.
Oana Zăvoranu: Domnul Damaschin, dar nouă cine ne poate furniza aceste informaţii?

Dinu Damaschin: Păi nu v-am dat numele? Domnul Codruţ Olaru, şef DIICOT România, că ei au toate
chestiile astea, ei îl sună pe Irinel, măi Irinel mai lăsăm treaba aşa?
Dan Diaconescu: Trafic de carne vie...(...)
(Reper 01.05, otv 516) Dinu Damaschin: De ce nu vă interesaţi, de când a plecat la Elite Top Model,
agenţia asta internaţională, ce a făcut Moni? Că toată lumea, vai unde a fost??
Dan Diaconescu: O fi fost manechină! Ce, trebuia să se prostitueze?!
Dinu Damaschin: Ce manechină, domnule? Unde a fost manechină? Păi dacă eu am scris , am semnat, cu
filmele porno, cu Elveţia!?(...)
Oana Zăvoranu: Ştiţi din ce cauză discutăm de treaba asta, domnul Damaschin? Dintr-un singur motiv. Ea
este extraordinar de răutăcioasă, tendenţioasă, obraznică şi tot ce vreţi d-voastră, cu toată lumea. Îi pute tot, nu
îi convine de nimeni, este o prinţesă, toată lumea în jurul ei sunt nişte supuşi, suntem nişte proşti, mă rog, aţi
văzut atitudinea ei şi vrem să ştim şi noi de unde...
Dinu Damaschin: Păi atunci demontraţi!
Oana Zăvoranu: Asta vrem şi noi. Vrem să vedem şi noi dacă această fată are vreo motivaţie, vreo bază
solidă pentru care să aibă aceste aere sau pur şi simplu i s-a urcat la cap şi dacă i s-a urcat la cap, cum i s-a urcat
poate şi coborî de la cap. (...)
(Reper 08.08, otv 516) Dinu Damaschin: Acum câteva luni a apărut un caz când ea s-a pupat cu o fată
blondă prin Bucureşti, într-un bar, Diana şi sora ei Cosette care are barul Ambiance.(...) A apărut acum câteva
luni când s-au pupat într-un bar pe buze şi nu ştie cine-i blonda...s-au cunoscut în Elveţia, în Elveţia când era
puştoaică Monica.
Oana Zăvoranu: Şi filmuleţul a apărut undeva, ea pupându-se cu această tipă?
Dinu Damaschin: Daa, toţi îşi puneau întrebarea cu cine s-a pupat?
Oana Zăvoranu: Şi ea nu şi-a mai pus problema că e măritată şi nu vrea Iri? (...)
(Reper 11.29, otv 516) Oana Zăvoranu: Cine a făcut filme porno?
Dinu Damaschin: Fetiţa!
Oana Zăvoranu: Moni??!!
Dinu Damaschin: Fetiţa de la Bacău.
Oana Zăvoranu: Hai domnul Damaschin că îmi stă inima!
Dinu Damaschin: N-a apărut atunci un articol...
Oana Zăvoranu: Cine, Moni? Moni a făcut filme porno?!
Dinu Damaschin: A apărut un articol în „Averea” , „Averea” se chema ziarul atunci.
Oana Zăvoranu: Actualul „CanCan”.
Dinu Damaschin: Şi eu am spus aşa, filmele porno le ştie domnul Virgil Ardelean, era şef la „2 şi un sfert”
atunci. Nu ştiţi de filmele porno, câte sute de aşa-zise manechine pleacă prin Europa şi sunt puse să plece cu
yahtul, cu...(...)
(Reper 23.53, otv 516) Dan Diaconescu: Păi şi staţi domnule, nu era virgină până să îl cunoască pe Iri?
Oana Zăvoranu: În urechi, v-am mai zis eu că ea a fost virgină.
Dan Diaconescu: A plecat virgină...
Oana Zăvoranu: Şi s-a dezvirginat pe drum. Adică ea a venit virgină la Iri...
Dinu Damaschin: Ce era aşa greu la 16 ani jumătate să fie virgină? Făcea sex oral sau anal sau era cu
femeile.
Dan Diaconescu: Doamne iartă-mă, domnul Damaschin, cum puteţi să spuneţi aşa ceva?
Oana Zăvoranu: În funduleţ. Unde vă place să faceţi dragoste cu Iri? În funduleţ. Auziţi domnul
Damaschin, da ştiţi faza asta cu „Naşul” , la B1 când e întrebată unde faci şi tu cu Iri? Unde vă place să faceţi
dragoste? Şi ea se uită la Iri, pot să spun, Iri? Şi el zice da. La care ea, în funduleţ. O ştiţi pe asta? (...)
Dan Diaconescu citeşte mesaje trimise de telespectatori. Este difuzată o declaraţie a lui George Gavrilă,
primul iubit al Monicăi Columbeanu. În continuare sunt difuzate poze cu aşa-zisul actual iubit italian al Monicăi.
Sunt difuzate şi declaraţii ale Monicăi Columbeanu din anul 2003 când se presupune că ar fi fost agresată de nişte
răpitori şi salvată de „tatăl adoptiv” Dinu Damaschin. De asemenea, sunt difuzate şi imagini de la emisiunea „Pact
cu diavoliţa”, unde moderatoarea Oana Zăvoranu a dat-o afară din studio pe Monica Columbeanu.
În studio se discută şi despre relaţia destul de rece pe care o are Monica cu sora ei, Ramona, iar Dinu
Damaschin afirmă că motivul pentru care relaţia celor două surori s-a răcit este faptul că Irinel s-a culcat cu
Ramona.
(Reper 18.00, otv 517) Dinu Damaschin: Vă spun eu de ce nu are grijă, că a chemat-o la el la birou acolo
în Piaţa Victoriei şi a făcut sex cu ea şi după aia Monica s-a supărat ...
Oana Zăvoranu: Staţi puţin, a făcut Iri sex cu Ramona asta?
Dan Diaconescu: Cred că da.
Oana Zăvoranu: Asta este bomba bombelor. (...)
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(Reper 25.50, otv 517) DAN DIACONESCU: Acum este momentul culminant al emisiunii noastre,
chemaţi-vă rudele, vecinii şi prietenii, haideţi să vedeţi filmul, fragmentul din filmul porno, ceea ce se poate da, e o
scenă doar de dragoste, nu sunt scene explicite, oricum toţi telespectatorii de sub 15 ani să plecaţi din faţa
televizorului! 27 de secunde, să ne concentrăm doar pe chipul actriţei principale, să vedem dacă ăsta e filmul de
care vorbeşte domnul Damaschin sau nu, poate unii telespectatori au mai văzut acest film circulând pe internet
dar acum este momentul în care să vedem aceste imagini din film şi pe urmă să le analizăm, faţa actriţei este tot ce
ne interesează, sunt şi câţiva băieţia colo şi o domnişoară, un film făcut pentru miliardari (...)
(Reper 26.39, otv 517) Începând cu ora 23.27, a fost difuzat un film sexy al cărui protagonistă se
presupune că ar fi Monica Columbeanu. Protagoniştii filmului au fost o fată şi nişte băieţi. Fata, dezbrăcată, era
culcată pe spate, iar unul dintre băieţi era deasupra ei. Imaginile au fost blurate.
- Nu cu mâna aia! (Râsete) Nu (bip) cu mâna! (bip) (neinteligibil)
- Bă, (bip) eşti prost rău, băi, George. Cum nu nimereşti? Haide!
- Bă, ştii cum faci?
- (neinteligibil) e cel mai prost!
- Ţine un deget, aşa, înainte şi (neinteligibil).
- Uite, mă, aşa. (Fata râde)
- Da, stai că, stai că nu mi se mai sco(bip)
- E prost, bă!
În studio, după difuzarea filmului, se comentează dacă protagonista filmuleţului este sau nu Monica
Columbeanu. Se analizează comparativ dantura, părul, trăsăturile feţei fetei din filmuleţ cu cele ale Monicăi
Columbeanu. Sunt citite diverse SMS-uri trimise de telespectatori care îşi exprimă opinia legată de asemănarea
fetei din filmuleţ cu Monica Columbeanu. De asemenea, întrebarea adresată telespectatorilor se schimbă: „Credeţi
că Moni a fost forţată să se prostitueze?”
(Reper 39.11, otv 517) Dan Diaconescu: Noi respectăm Legea audiovizualului, nu putem să vă difuzăm
filmul acesta în totalitate, am ales doar o scenă, să zicem aşa, de dragoste, cum vedeţi şi-n filmele celelalte.
Dan Diaconescu a dat citire mesajelor primite de la telespectatori.
(Reper 39.53, otv 517) Au fost difuzate imagini blurate însoţite de comentariile protagoniştilor pentru a
identifica dacă protagoniştii sunt moldoveni sau nu.
(Reper 40.14, otv 517) În continuare Dan Diaconescu a comentat pe marginea imaginilor prezentate,
insistând asupra momentului în care fata îşi acoperă faţa cu mâinile. Acesta a mai spus că trebuie să mai caute alte
imagini cu Monica Columbeanu în care îşi duce mâinile la faţă şi să compare degetele acesteia.
(Reper 40.50, otv 517) Moderatorul a dat citire sms-urilor primite şi (Reper 41.51, otv 517) a precizat că
filmul este vechi, din anul 2003.
(Reper 43.53, otv 517) Pe ecran, a fost reformulată îmtrebarea de la televoting: Credeţi că Moni e fata din
imagini?
(Reper 43.59, otv 517) Dan Diaconescu: Toţi cei sub 15 ani să plece din faţa televizoarelor. Că nici nu ştiu
ce pierd.
(Reper 49.44, otv 517) Moderatorul a continuat să citească sms-urile primite.
(Reper 49.49, otv 517) Au fost difuzate imagini din emisiunea Oanei Zăvoranu , “Pact cu diavoliţa”, în
care a fost invitată Monica Columbeanu, imagini în care Monica îşi duce mâinile la faţă. Pe ecran a fost titrat: sursa
KANAL D.
(Reper 51.43, otv 517) Dan Diaconescu a precizat că nu se pot difuza alte imagini din film şi că a fost
selectat pasajul care poate fi difuzat conform legislaţiei audiovizuale româneşti.
(Reper 01.25, otv 518) A fost prezentată fotografia lui Ovidiu Hasan, cel care ar fi ameninţat-o cu sechestru
sau cu prostituţia pe Oana Zăvoranu. Dan Diaconescu a menţionat că Ovidiu Hasan a negat aceste lucruri şi, de
asemenea, de acesta s-ar fi ferit Monica Columbeanu şi ar fi ajuns în braţele lui Dinu Damaschin.
(Reper 02.07, otv 518) S-au dat citirii alte sms-uri.
(Reper 06.10, otv 518) Au fost reluate imaginile din emisiunea “Pact cu diavoliţa”, în care a fost invitată
Monica Columbeanu.
(Reper 07.57, otv 518) Textele sms-urilor au fost prezentate de pe ecranul calculatorului.
(Reper 17.09, otv 518) În emisiune a intervenit, telefonic, Dinu Damaschin, “tatăl adoptiv al Monicăi” care
a discutat cu Oana Zăvoranu. S-a vorbit despre aversiunea dintre cele două surori, că Ramona nu a fost invitată la
BAC-ul Monicăi care s-a desfăşurat la hotelul Decebal din Bacău şi nici la nuntă. Dinu Damaschin a precizat că
Monica i-a făcut numai probleme surorii ei, de când cu dispariţia Monicăi timp de un an. Oana Zăvoranu a spus că i
se pare anormal faptul că, deşi Ramona nu beneficiază nici de respectul Monicăi, nici de banii cumnatului, nici de
afecţiunea mamei, continuă să tacă şi să fie rezervată în afirmaţii. Dinu Damaschin a răspuns că Ramona nu se
poate pune cu imperiul lui Irinel Columbeanu. S-a discutat despre şoferul Monicăi Columbeanu şi comportamentul
dictatorial al acesteia.
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(Reper 20.56, otv 518) Oana Zăvoranu: Şi atunci vă întreb: nu cumva a devenit ea mai teroristă decât
Irinel?
Dinu Damaschin: Păi s-a molipsit de la el. Da. Fiind labilă, na, s-a molipsit, ce vede, ce … Da. A dus-o
omu colo, colo. S-arate şi ea ce poate. Da a zburat prea sus.
Oana Zăvoranu: Păi ce să poată? Nu vedeţi că nu poate nimic. Poate să fie obraznică, poate să-şi încerce
norocul, între ghilimele, cu cine nu trebuie, poate să se dea în stambă, poate să arate unei ţări întregi că nu ştie să
se comporte în societate, că nu ştie să socializeze cu oamenii, că nu ştie să fie o doamnă pentru că ea suferă de
această problemă. Asta este ceea ce o macină pe ea. (…) Deci ea trebuie să demonstreze şi tot insistă pe faptul că
este o doamnă, este o femeie măritată, în consecinţă umblă cu 17 bodyguarzi, cu nu ştiu câţi şoferi. Vine cinstită,
aţi văzut-o e cu rochii, cu ciorapi maţi, opaci. Vai de mine! Să nu se vadă nimic. De fapt, ea vrea, într-un prim
exemplu, să arate că este doamnă, dar de fapt, prim comportament, îşi dă arama pe faţă. Pentru că arată că nu
este, nici în cel mai frumos vis al ei, doamnă. Pentru că niciodată o doamnă nu spune că …
Dinu Damaschin: I-un nimic, în mod şi-n chestiile astea i-un nimic. Îi clar. I-un nimic, i-un nimic.
În continuare, Oana Zăvoranu l-a întrebat pe Dinu Damaschin dacă îşi dă seama ce a deranjat-o pe Monica
Columbeanu aşa de tare după ce a fost dată afară din emisiunea de la postul de televiziune Kanal D şi a spus că
(Reper 22.53, otv 518): Vă mărturisesc sincer, nici până în acest moment, la aproape două săptămâni de la
scandal, de la incidentul când e dată afară, eu vă dau cuvântul meu de onoare, că nu-mi dau seama care este
motivul acestei băşicări şi motivul acestui tam-tam.
Dinu Damaschin a replicat că pe Monica Columbeanu a învăţat-o soţul ei cu mese rezervate, ca totul să fie
plătit. S-a mai vorbit despre suma de 300 de euro pe care Monica Columbeanu a luat-o pentru a participa la
emisiunea “Pact cu diavoliţa”, mai ales că Monica pretinde că are banii ei.
(Reper 24.05, otv 518) Dinu Damaschin: De unde să aibă prăpădita asta, că dacă avea bani trebuia să
aibă grijă de sor-sa, de taică-su. (…) De unde să aibă prăpădita asta …
S-a discutat şi despre tatăl şi bunicul Monicăi, despre mama acesteia, despre relaţia dintre Irinel şi Ramona.
Dinu Damaschin a precizat că Monica a ştiut de la Ramona despre relaţia acesteia cu Irinel. Oana şi-a exprimat
nedumerirea faţă de faptul că Ramona i-a spus Monicăi despre relaţia pe care o are cu Irinel, iar Dinu Damaschin a
răspuns (Reper 29.17, otv 518): Aşa-s surorile astea, e o enigmă cu ele.
(Reper 32.03, otv 518) Oana Zăvoranu: Fata asta cu un singur lucru şi-a dat foc la valiză cu mine. Că m-a
ameninţat în casa mea …
Dinu Damaschin: E labilă, e labilă, e bolnavă psihic.
Oana Zăvoranu: Atâta vreme că am înghiţit şi mi-am înghiţit orgoliul aproape jumătate de oră, 40 de
minute, a avut tupeul şi nesimţirea şi aroganţa şi ce vreţi dumneavoastră, să-mi spună mie, nimic făcându-i, da,
deci aţi văzut, ne-am obrăznicit, că a avut tupeul să-mi spună: O să-ţi scot emisiunea, o să îţi fac antireclamă peste
tot. E, pentru asta, şi-a dat foc la valiză.
(…)
(Reper 34.24, otv 518) Dinu Damaschin: Da, oricum, nu mai fiţi supărată, ea-i bolnavă psihic, prin câte a
trecut.
(Reper 35.55, otv 518) Dinu Damaschin a precizat că Monicăi Columbeanu îi plac foarte mult fetele, deci
(Reper 36.23, otv 518) e şi puţin pe invers.
(Reper 36.31, otv 518) Dan Diaconescu: Şi ce e rău, domle, dacă-i plac fetele?
Dinu Damaschin a continuat spunând că ştie din tinereţea ei că-i plac fetele.
(Reper 36.55, otv 518) Moderatorul a citit din sms-urile primite şi le-a comentat cu Dinu Damaschin.
(Reper 40.58, otv 518) Dinu Damaschin a relatat că Monica l-a cunoscut pe Irinel în clasa a zecea.
Dinu Damaschin: Deci, a venit la Bacău, au trăit în concubinaj, discret.
Dan Diaconescu: Cine, Iri la Bacău?
Dinu Damaschin: Nu, Monica la liceu la Bacău. După ce a dispărut anul ăla. După aia a trimis-o la Cluj,
la agenţie acolo, la prietenii lui, să aibă acte.
Dan Diaconescu: Da, aşa.
Dinu Damaschin: După aia a apărut la Miss Callatis, sau cum zice, festivalul Callatis cu ea.
Dan Diaconescu: Aşa.
Dinu Damaschin: Păi da nu-şi putea permite bogătaşul să apară cu o minoră, aşa, nu. Şi fata, după aia,
anul ăla, în clasa a XII-a, trimetea maşina Iri, hai Bacău-Bucureşti, se ducea, naveta.
Dinu Damaschin a menţionat că toate acestea le ştie că Monica i-a povestit lui George Gavrilă, iubitul ei.
(Reper 42.18, otv 518) Dan Diaconescu: Şi Moni îl mai înşela pe Iri cu George la început?
Dan Diaconescu: Şi la sfârşit. (Moderatorul a izbucnit în râs)
(…)
***(Reper 48.53, otv 518) Dan Diaconescu: Mai întrebaţi-l pe domnul Damaschin care-i treaba cu filmele
porno făcute în străinătate.
Oana Zăvoranu: Da, că a zis de filme porno, chiar, mi-am adus aminte, corect.
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Dinu Damaschin: Păi le au oamenii care lucrează în serviciile secrete, au cazul.
Dan Diaconescu: Nu, da cine-i în filmele astea porno?
Oana Zăvoranu: Ea, Monica Columbeanu.
Dinu Damaschin: Păi, ea cu alte sute, domne, de fete care au fost pe-acolo.
Dan Diaconescu: Alea de la agenţia respectivă, nu?
Dinu Damaschin: Eu ştiu de la ce agenţie? Eu ştiu din sursă sigură că a fost acolo. Viena.
Dan Diaconescu: La Viena?
Dinu Damaschin: Prin Viena plecarea.
Dan Diaconescu: Prin Viena s-a făcut filmul.
Dinu Damaschin: Viena – Zurich.
Dan Diaconescu: Şi de ce nu dau ăştia filmele sau ce fac cu filmele?
S-a precizat că au fost daţi bani grei pentru ca aceste filme să nu apară.
S-a discutat despre faptul că tatăl Monicăi nu a fost adus să stea la vila lui Columbeanu, pe când mama
acesteia da.
(Reper 51.17, otv 518) Dinu Damaschin: Nu, da ştie să facă sex oral, masaj, anal.
Oana Zăvoranu a precizat că este greu de demonstrat aceste lucruri. Dinu Damaschin a menţionat că Iri sa mai supărat şi atunci Monica împreună cu mama şi fetiţa au stat prin Bacău, prin parc.
(Reper 52.39, otv 518) Dinu Damaschin: Se mai supără Iri, când mai trage pe nas, îl ia crizele şi le
alungă. Dinu Damaschin a spus că aceste amănunte le mai ştie de la fosta dădacă a familiei Columbeanu care este
prin Bacău.
(Reper 57.33, otv 518) Dinu Damaschin a repetat că Monicăi îi plac fetele.
Oana Zăvoranu: E lesbiană, asta înseamnă o femeie care …
Dinu Damaschin: Da, să se agite, să facă, să fie mai mulţi.
În continuare, Dinu Damaschin a spus că de filmele porno ştie Virgil Ardelean.
(Reper 00.09, otv 519) Dinu Damaschin a relatat că a cunoscut-o pe Monica într-o discotecă.
(Reper 09.01, otv 519) Dan Diaconescu a dat citire declaraţiilor Adinei Lungu, fata cu care Monica a fost
la Bucureşti, şi (Reper 17.27, otv 519) Dinu Damaschin a relatat că Monica a dispărut, iar acesta a dat la toate
serviciile din Europa ca să fie găsită.
Dinu Damaschin: Inclusiv a ajuns copia la domnul Virgil Ardelean, şeful de la Doi şi-un sfert, pe masă.
Vezi tu, când a văzut domnul Virgil Ardelean că-i vorba de ai lor, de Adi Şerban, Iacubov, ăla, ăla, nea Viorel
Hrebenciuc, au îngropat ancheta.
Dan Diaconescu: Au îngropat ancheta. Da, e logic ce povestiţi.
(Reper 20.04, otv 519) Dan Diaconescu (citind din mesajele telespectatorilor): „Săraca Monica era băgată
în patul unor personalităţi care erau apoi şantajate de Dinu Damaschin pentru că au acceptat o relaţie cu o
minoră”. (...) „Eu personal am văzut-o pe Monica bătută de Dinu Damaschin”. Cică o băteaţi...aoleu o băteaţi pe
Moni cu genunchii în gură domn`le! Uite aşa scrie acolo. (...) Până la urmă i-aţi făcut pe plac Zăvorancei că i-aţi
dat cu pumnii în gură.
(Reper 29.42, otv 519) Dan Diaconescu: Dar dintre toate iubitele dumneavoastră cea ma frumoasă a fost
Moni, nu?
Oana Zăvoranu: Doamne! A zis că-i crăcănată...
Dinu Damaschin: Nici nu există pentru mine crăcănata asta, nu există domnule. Domnule să nu se
supere dar era acasă, spăla covoare pe jos, curăţa. Ce vezi dumneata frumos la ea?
Oana Zăvoranu (râzând): Nu ştiu, o rătăcire de a lui Diaconescu, îi mai joacă şi lui de la oboseală feste.
(Reper 32.43, otv 519) Dinu Damaschin: V-am dat pontul, pontul serii, sau al anului, Monica e pe invers.
Oana Zăvoranu: Nu, dar staţi puţin! Ne aruncaţi aşa nişte nade şi rămânem aşa şi ne uităm în sus.
Dinu Damaschin: Păi nu a citit domnul Dan Diaconescu declaraţia lui Adina Ciobanu (...) Căutaţi-o pe
Adina, notaţi numărul ei.
(Reper 37.50, otv 519) Dinu Damaschin: Ea e şefă acolo la Izvorani, nu mai e Iri, ea face ce vrea cu Iri
cred că şi-l bate, îl ia la palme, îl biciueşte cu maică-sa împreună, cu prietenele ei.
Oana Zăvoranu: Da de ce, e un fel de luptă sado-maso sau cum?
Dinu Damaschin: Păi e, că dacă ea...na, ea face ce vrea, dacă făcea la 16 ani şi jumate ce vroia.
Oana Zăvoranu: Dar cum credeţi, ia spuneţi-mi, ne puteţi spune dacă este bună la pat această Moni, de i-a
sucit minţele lu...?
Dinu Damaschin: Păi, dacă nu am avut relaţii intime.
Oana Zăvoranu: Măcar din auzite aşa din ce mai zice lumea, ce mai vorbeşte lumea.
Dinu Damaschin: Da, am auzit că ar avea vaginul inelar adică e mereu virgină. (râsete în studio).
Dan Diaconescu: Cine v-a povestit?
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Dinu Damaschin: x, y, z.
Dan Diaconescu: Păi nu aţi spus că a fost virgină? Nu s-a culcat cu nimeni.
Oana Zăvoranu: Da a zis omul, a fost virgină în urechi (...) A făcut sex anal, sex oral. A spus-o la
începutul...
(Reper 39.23, otv 519) Dinu Damaschin: Domne, hai ca să vă mai dau o bombă. Auziţi de ce urăşte ea
turcii? Turcii? Când s-a combinat cu domnul Iri, (...) ea a trăit mult timp cu un turc bogat din Braşov, care era om
de afaceri. Braşovul ştie cât a stat cu el.
(Reper 51.10, otv 519) Dinu Damaschin: Dar dacă v-a ameninţat şi pe dumneavoastră ştiţi ce îi transmit
eu acuma lui nea Iri? Că dacă mă supără în continuare o să vin şi o să-i dau lu fiică-mea asta adoptivă 3 pumni
în cap să văd ce face atunci, direct aşa.
Dan Diaconescu: Cui, lui Moni?
***Dinu Damaschin: Da, lui Moni, direct aşa.
(Reper 52.53, otv 519) Dinu Damaschin: Eu vă promit acuma în direct, să audă toate serviciile secrete,
DIICOT-ul, dacă această nebună nu se linişteşte o caut personal şi prima dată îi dau 3 pumni ca la vaci în cap
să se liniştească şi cu asta basta, ca altfel…
Dan Diaconescu: Nu mai ziceţi nebună că, vorba aia, este fata dumneavoastră, este fata adoptivă.
(Reper 24.18, otv 520) Dan Diaconescu: Cică de asta când Moni a fost întrebată când a făcut dragoste
prima oară a răspuns: în funduleţ, din cauza faftului că e trend seater.
Dinu Damaschin: Păi ăsta e adevărul, la chestia asta, sex oral, sex anal e specialistă cu 10 plus.
Dan Diaconescu: De unde ştiţi dumneavoastră că e specialistă?
Dinu Damaschin: De la diferite cunoştinţe, de la soră-sa, de la Adina, de la Iulia franţuzoaica, de la Mery,
de la Oana Ciobanu…
(Reper 30.13, otv 520) Oana Zăvoranu: Merg mai departe cu mintea mea diabolică pe care am învăţat-o
aşa, că ea făcând sex cu Iri, poate neprotejat...
Dan Diaconescu: Păi nu ea că doar soră-sa a luat de la…
Oana Zăvoranu: Nu, ea Ramona dacă a...
Dan Diaconescu: Aaaa, şi Ramona a fost cu Iri, am uitat
Oana Zăvoranu: Vă daţi seama ce o fi pe aicea dacă Doamne fereşte s-a transmis.
Dan Diaconescu: Deci dacă Iri a luat de la Ramona i-a dat şi lui Monica.
Dinu Damaschin: Să vă mai povestesc ceva să audă amândouă surorile, când Ramona zisă urecheata
făcea sex cu Iri, Iri lăsa telefonul deschis să audă Moni…
Oana Zăvoranu: Când făcea sex cu Ramona?
Dinu Damaschin: Nu, eu plec de aicea…
Dan Diaconescu: Da aveţi dovezi domnule Damaschin sau aţi văzut vreun film, de unde ştiţi faza…?
Dinu Damaschin: De la Ramona.
Oana Zăvoranu: Deci cumnata cu cumnatu se coţăiau... (...) Deci nu numai Moni ar fi lesbiană şi
Ramona ar fi lesbiană, ziceţi dumneavoastră? Deci ar fi în familie chestia asta cu lesbianismul?
Dinu Damaschin: Da, urecheata e mai perversă ca Moni, mai perversă.
(Reper 47.30, otv 520) Dan Diaconescu: Da ia ziceţi, filmul care a circulat pe internet cu Moni care făcea
sex cu 3 băieţi pe câmp e ea sau e alta?
Dinu Damaschin: Nu ştiu, nu am încercat să verific. La ea orice e posibil odată ce a făcut filme în grup în
Elveţia, poate a făcut. Nu, da acolo e un trucaj, nu, ştiau ăia ceva, nu cred eu că făcea ea cu copii chestii de astea.
(Reper 55.15, otv 520) Pe ecran apare sris cu litere mari un nou text: TATĂL ADOPTIV AL MONICĂI:
„IUBITUL RAMONEI GABOR-SORA MONICĂI A MURIT RECENT DE SIDA”
Pe parcursul emisiunii au fost difuzate imagini din filmul sexy în care se presupune ar fi apărut Monica
Columbeanu, cu sau fără sonor. (Reper 35.13, 51.05, 57.18, otv 517; 02.18, 09.56, 34.34, 44.26, otv 518)
 15.06.2009
Postul de televiziune OTV a difuzat pe data de 15.06.2009, emisiunea „Dan Diaconescu Direct”.
Începând cu ora 23:43, în studio au fost prezenţi domnul Petrică Gheorghe, domnul Doru Iuga,
doamna Mariana Lia, doamna Aurelia Petrache de la STAR şi doamna Ana Maria Ivaşcu de la ziarul
ZIARUL. Deasemenea, în emisiune au mai intervenit, în direct, la ora 22:57, Nati Meir şi telefonic, la ora 23:42,
Matei Miko.
Pe ecran a fost titrat: „Sora secretă a Monicăi Columbeanu vă spune în această seară adevărul despre
răpirea acesteia” şi „Adevărul complet despre felul în care Monica ar fi fost obligată să se prostitueze”.
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Este afişată o fotografie a Monicăi Columbeanu sub care scrie: Moni Columbeanu.
De la ora 22.03, emisiunea s-a difuzat cu menţiunea „Direct” şi semnul de avertizare AP, în intervalul orar
22.13 – 22.38 emisiunea s-a difuzat cu menţiunea “Senzaţional”, de la ora 22.33 cu semnul de avertizare 12 şi de la
ora 22.43 cu semnul de avertizare 15.
(Reper 04.26, otv 631) Pe ecran au fost titrate declaraţiile Adinei Lungu şi Monicăi Gabor din dosarul
oficial de răpire al Monicăi, un dosar secret care se află la autorităţile statului (după cum a spus Dan Diaconescu).
(Reper 13.08, otv 631) A fost prezentată discuţia telefonică cu Alina Gabor, sora Monicăi Columbeanu,
care a relatat că multe persoane au umblat după Monica, dar ea nu le-a dat nicio atenţie, că tinvidia a dus la tot ce se
vorbeşte despre Monica Columbeanu. A mai povestit că Monica, la vârsta de 15 ani şi jumătate, era să fie răpită de
către Hasan, dar până la urmă nu s-a întâmplat acest lucru. În continuare s-a discutat despre prietenul Monicăi,
despre studiile acesteia şi venirea ei în Bucureşti. De asemenea, sora Monicăi a dezminţit că aceasta ar fi dansat la
bară într-un restaurant din Bacău şi că ar fi avut de-a face cu Damaschin, Hasan, Tănase. S-a discutat despre cum la cunoscut Monica pe Irinel Columbeanu.
(Reper 41.35, otv 631) Moderatorul a dat citire unor sms-uri primite de la telespectatori şi declaraţiile date
în diverse ziare de către George Gavrilă, primul iubit al Monicăi, de Oana Zăvoranu şi Pepe.
(Reper 45.13, otv 631) A fost prezentată declaraţia lui George Gavrilă referitoare la ceea ce s-a scris în
presă în legătură cu Oana Zăvoranu. De asemenea, George Gavrilă a refuzat să comenteze relaţia pe care a avut-o
cu Monica.
Dan Diaconescu relatează că Monica Columbeanu este purtătoarea de cuvânt a lui Nati Meir care
intenţionează să candideze la alegerile prezidenţiale şi că pe afişul său electoral are un slogan foarte interesant ,,O
vrei pe Monica? Atunci semnează pentru Nati Meir.”Şi ziarele au înţeles din asta că Nati Meir o dă pe Monica
Columbeanu la tot poporul.
Dan Diaconescu intră în legătură directă cu Nati Meir, aflat la sediul său electoral din faţa Teatrului
Masca şi îl întreabă dacă o va da pe Oana Zăvoranu în judecată pentru acuzele aduse Monicăi Columbeanu.
(Reper 57:59 otv 631) Nati Meir: Nu cred că eu şi cu Oana Zăvoranu o să ne certăm odată, cum ştiţi eu
sunt evreu şi Oana face parte din rromii din România şi evreii cu rromii din România au fost tot timpul uniţi şi au
suferit împreună.
Dan Diaconescu: Adică dumneavoastră o faceţi pe Zăvoranca, ţigancă? O faceţi pe Oana Zăvoranu că ar
fi ţigancă?
Nati Meir: Eu nu am spus asta. Am spus că face parte de acolo şi cred că noi niciodată n-o să ne certăm.
Dan Diaconescu: Aoleu, vă termină Zăvoranca, cred că vine la cortul dumneavoastră(...). Auziţi, dar o daţi
în judecată şi cereţi 10 milioane de euro?
Nati Meir: Nu. Eu vreau să explic o dată pentru totdeauna ce s-a întâmplat. (...) Şi dacă eu am o echipă,
am şi o soţie, am o echipă electorală, am s-o apăr. Nu se poate ca doamna Zăvoranca să mă acuze pe mine că eu
m-am culcat cu Columbeanca.(...)
(Reper 00:00 otv 632) Dan Diaconescu: Dar dumneavoastră ştiaţi despre trecutul ei din tinereţe?
Nati Meir: (...) eu nu cred asta şi dacă a fost, ce-a fost în trecut, înainte cu cinci, şase ani, ce mă
interesează pe mine?! Acuma face o treabă splendidă.
(Reper 04.48 otv 632) Se redifuzează acelaşi imagini (blurate) ca în seara precedentă în care nişte tineri fac
sex.
(Reper 05.18 otv 632) Dan Diaconescu: Aţi văzut filmul? Facem şi un stop cadru să rămânem pe aceste
imagini să spuneţi dacă seamănă cu Monica această persoană?
(Reper 05:43 otv 632) Se transmite în direct de la cortul de campanie al lui Nati Meir un moment
coregrafic interpretat de o trupă care face campanie pentru acesta. Membrii trupei sunt îmbrăcaţi cu tricouri albastre
cu inscripţia ,,NATI MEIR PREŞEDINTE”.
(Reper 11:29 otv 632) Dan Diaconescu: Trecem repede la imaginile erotice, cei sub 15 ani plecaţi repede
din faţa televizoarelor. Doar atât trebuie să-mi spuneţi, dacă credeţi că în aceste imagini este Monica sau ba, sau
este o confuzie(...)
(Reper 22.11 otv 632) Dan Diaconescu anunţă: O să aveţi şi un televot pe ecran. Credeţi că Monica este în
aceste imagini sexi?(...) după care citeşte mesaje primite de la telespectatori.
(Reper 22.47 otv 632) Dan Diaconescu: Altcineva zice: ,,Fata din filmuleţ e sută-n mie Monica, uită-te la
gură, la ochi, la sprâncene, la gesturi şi mimică, la nas. Ea e, degeaba se dă mare doamnă, adevărul iese la
iveală.”
Aţi văzut însă întregul spectacole de adineaori, din faţa Teatrului Masca, în cinstea Monicăi. Monica s-ar
putea să fie doamna Preşedintă, de la iarnă, mă rog, să fie numărul doi la Palatul Cotroceni, să fie asistenta
pricipală a lui Nati Meir sau cum se spune, şefa cancelariei prezidenţiale şi atunci o să vedeţi cum va conduce
ţara. (...)
(Reper 30:49 otv 632) Se difuzează imagini din emisiunea ,,Pact cu diavoliţa” unde moderatoarea Oana
Zăvoranu a dat-o afară din studio pe Monica Columbeanu.
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(Reper 12:39 otv 632),(Rep.19:42 otv 632), (Rep.27:30 otv 632),(31:15 otv 632) Se redifuzează acelaşi
imagini (blurate) în care nişte tineri fac sex.
(Reper 32.27, otv 632) În timp ce pe ecran se derulează, alternativ, un film erotic preluat de pe You Toube
şi secvenţe din emisiunea „Pact cu diavoliţa” unde a fost invitată Monica Columbeanu, Dan Diaconescu citeşte din
mesajele telespectatorilor pentru a răspunde la întrebarea dacă fata care face sex este sau nu Monica Columbeanu.
Dan Diaconescu: Acum un zoom pe laba piciorului, are ditamai piciorul cu şosetă albă evident, că am uitat
să vă spun că ambele fete, şi Monica şi fata din film, au 42 la picior, aici este indiscutabil o coincidenţă în toate
cazurile. „De ce oare Oana Zăvoranu îi face rău Monicăi, filmuleţul e trucat, nu vedeţi că din profil nu seamănă
cu ea”? În niciun caz nu este trucat. „Ea este 100 la sută” zice un alt telespectator(...).
(Reper 42.02, otv 632) Dan Diaconescu: Alături de mine, în continuare, domnul Petrică Gheorghe,
domnul Doru Iuga, doamna Mariana Lia, doamna Aurelia Petrache de la STAR şi doamna Ana Maria Ivaşcu
de la ziarul ZIARUL.
(Reper 42.17, otv 632) Intervine prin telefon Matei Miko, naşul Monicăi Columbeanu, care afirmă că cele
prezentate în emisiune aduc o atingere gravă Monicăi, distanţa dintre adevăr şi cele prezentate fiind foarte mare.
Domnul Matei Miko relatează modul cum s-au cunoscut Monica şi Irinel Columbeanu şi răspunde unor întrebări
ale invitaţilor din studio.
(Reper 57.04, otv 632) Petrică Gheorghe: Sunt solicitări din România sau din străinătate?
Matei Miko: Sunt şi din România, sunt în special din România dar sunt şi din străinătate.
Petrică Gheorghe: Adică din străinătate, iertaţi-mă, e mai dificil, zic eu, pentru că nu e într-o agenţie
internaţională care să fie..., zic eu, vă întreb.
Matei Miko: Da, este adevărat, noi suntem agenţie foarte mică, fără discuţie, dar o să vă spun ceva, în
mod paradoxal, sunt totuşi solicitări şi unele foarte interesante care vin de afară, foarte serioase, una din ele o
vom trata chiar acum, între 10 şi 20 aprilie la Bucureşti, care este o solicitare extrem de intersantă şi extrem de
onorantă pentru Monica.
(Reper 07.00, otv 633) Dan Diaconescu: Puteţi să-mi spuneţi despre filmul ăsta care rulează încă pe
internet, filmat prin gaura cheii în care finii dumneavoastră fac sex?
Matei Miko: Aşa cum a remarcat colegul dumneavoastră, filmul este o făcătură, este foarte simplu de
observat, trebuie să ai minime cunoştinţe de tehnică să-ţi dai seama(...), deci este o făcătură cu mijloace moderne.
(Reper 10.54, otv 633) Matei Miko: Nu uitaţi încă un lucru, vă rog, acest film nu este singurul film în care,
mă rog, apare Monica, este şi acel film în lanul de secară...
Doru Iuga: Ăla îl excludem domnule doctor, ăla e chiar o prostie (...) Ăla e o prostie mare de tot.
(Reper 17.58, otv 633) Dan Diaconescu: Acum ascultăm repede pe cineva ce aşteaptă de multă vreme, o
altă cunoştinţă mai veche, înţeleg, a Monicăi Columbeanu.
Anonimă: Am fost de fapt vecină cu bărbaţii care o exploatau sexual pe Monica.
În intervalul orar 23:42-00:18, cu toate că emisiunea a fost transmisă înainte de 10 aprilie, pe ecran se
menţionează că emisiunea este în „DIRECT”. Domnul Dan Diaconescu nu precizează că această parte a emisiunii
este o redifuzare.
 16.06.2009
Postul de televiziune OTV a difuzat pe data de 16.06.2009, emisiunea „Dan Diaconescu Direct”.
Emisiunea a fost difuzată cu semn de avertizare AP de la ora 22.15 (Reper 14.59, otv 654) şi ora 05.39 (Reper
39.05, otv 661) şi 12 de la ora 23.22 (Reper 21.29, otv 655).
La ora 23:49, în direct, de la Bacău au fost luate interviuri de către Nikos Koudounis lui Robert Vântu şi
Ciprian Tătărăşanu. La telefon au intervenit fraţii Marcel şi Ovidiu Hasan (ora 00:38).
(Reper 33:09, otv 652) Se transmite în reluare un fragment dintr-o emisiune Dan Diaconescu Direct. Nu se
precizează data difuzării emisiunii.
Pe ecran este menţiunea ,,Special”. În partea de sus a ecranului este titrat: ,,Cele două fete care s-ar fi
prostituat împreună cu Monica fac dezvăluiri complete în această seară”.
În partea de jos a ecranului este titrat: ,,Urmează transmisiuni directe din Bacău, din barul unde a fost
răpită Monica”.
În studio se află Dan Diaconescu, Doru Iuga, un reporter OTV şi două tinere. A intervenit telefonic
Marcel, prieten cu Dinu Damaschin. Se vorbeşte despre tentativa de răpire a Monicăi Columbeanu de către Dinu
Damaschin şi complicii săi pentru a o duce în Spania pentru a se prostitua.
(Reper 33.33, otv 652) Doru Iuga: Haideţi să vă facem repede un rezumat. La începutul emisiunii,
verişoara Monicăi Columbeanu a afirmat că acest domn Damaschin, a vrut s-o răpească pe Monica.
Dan Diaconescu: Dar nu singur, cu domnul Hasan.
Doru Iuga: Da, cu domnul Hasan şi o grupare de acolo din…
Dan Diaconescu: Şi părinţii Monicăi au făcut plângere la Poliţie.
Doru Iuga: S-o ducă în Spania la produs, euro.
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Dan Diaconescu: A fost dejucată tentativa de răpire dar s-a făcut plângere la Poliţie.
Marcel: Da, dar să vă spun ceva. În primul rând Hasan Ovidiu este arestat.
Dan Diaconescu: Acum, dar noi vorbim de ce s-a întâmplat acum câţiva ani.
Marcel: Deci acum câţiva ani, deci n-a avut cum, pentru că în primul rând ea era un copil, era o minoră.
Dan Diaconescu: Păi şi ce dacă era minoră. Tocmai, trafic de minori.
Marcel: Era minoră şi vă daţi seama că nimeni n-ar fi riscat să facă aşa ceva. Şi mai ales nişte oameni cu
capul pe umeri (…).
Dan Diaconescu: Domnul din poze este domnul Damaschin?
Marcel: Da, exact, domnul Damaschin e.
Dan Diaconescu: Şi domul Damaschin de unde o cunoştea el pe Monica şi de ce avea grijă de ea?
Marcel: Păi dacă locuia în acelaşi oraş!
Dan Diaconescu: În acelaşi oraş? Avea grijă de toate băcăoancele de 14 ani?
Marcel: (…) Ştiţi cum sunt copii ăştia mai tineri. Mai necăjiţi, mai amărâţi, în lipsă de foarte multe.
Dan Diaconescu: Păi da, dar ea avea părinţi care o ajutau. (…)
Marcel: (…) Poate nu ştie familia ce face copiii. Ce fac copiii de fapt.
Dan Diaconescu: Să reformulez întrebarea: de ce domnul Damaschin, dintre toate fetele amărâte ale
Bacăului, a ales-o chiar pe Monica s-o ajute?
Marcel: Păi nu neapărat că a ales-o pe ea. Poate, eu ştiu, pe la discoteci, pe la restaurante, pe la baruri.
A văzut-o un pic mai drăguţă, mai răsărită, un pic mai inteligentă şi de-asta cred că… Şi eu ştiu? Cred că vrea
cineva să-i strice imaginea şi a lui Damaschin, şi a lui Ovidiu Hasan.
Dan Diaconescu: Şi el a vrut să se căsătorească cu ea, cu Monica? (…)
Marcel: Nu cred că niciodată. Vă daţi seama că Damaschin are aproape de 40, 45 de ani şi copilul ăsta e
un copil de 21 de ani, sau cât are!(…)
Dan Diaconescu: Păi da, dar copilul ăsta, Monica, a luat un tip mai în vârstă decât Damaschin.
Marcel: Într-adevăr, de ce a luat unul mai în vârstă? Pentru că a simţit viaţa, ce se întâmplă, a văzut multe
filme occidentale, a văzut forte multe chestii şi atunci şi-a dat sema că vrea să devină, eu ştiu, o fată cu o situaţie
mai bună.
Intervine telefonic Adrian Gabor, verişorul Monicăi (ora 21:42)
(Reper 42.06, otv 652) Dan Diaconescu: Dar spuneţi-mi despre Damaschin şi despre Hasan.
Adrian Gabor: Păi ce să zic acuma? Din câte ştiu eu, a fost aşa cum aţi zis dumneavoastră.
Dan Diaconescu: Cum?
Adrian Gabor: Păi că a vrut să o răpească.
Dan Diaconescu: Păi vedeţi? Păi eu spun asta de cinci ore şi intră alte persoane care zic că nu e adevărat.
(Reper 43.42, otv 652) Dan Diaconescu: (…) de ce au vrut s-o răpească acei oameni?
Adrian Gabor: Păi nu ştiu, din câte am înţeles eu, pentru ceva sumă de bani. (…)
Dan Diaconescu: Păi cine să plătească banii respectivi?
Adrian Gabor: Păi, soţul verişoarei mele.
(Reper 44:07, otv 652) Dan Diaconescu: A, el, Iri? Din ce vă spun, nu-l cunoscuse pe Iri. Haideţi să vă mai
citesc, ca să aflaţi şi ce nu ştiţi. Deci în 28 iunie 2003 noaptea, Monica avea 16 ani şi cinci luni. I s-a plâns lui
Dinu Damaschin că este terorizată de ţigani.(…)Acesta, Damaschin a decis s-o salveze. I-a oferit în acea noapte,
suntem în 28 spre 29, prima floare din viaţa ei. O orhidee cumpărată de la florăria ,,Geanina”. Destinul a făcut ca
această florărie să se afle lângă barul de noapte ,,Armando” deţinut de temutul Ovidiu Hasan.(…) La o masă din
barul ,,Armando”, suntem acum noaptea la ora trei, 29 iunie deja, Damaschin se reântâlneşte cu patronul Ovidiu
Hasan. Îi povesteşte coşmarul Monicăi. Pentru că Hasan este extreme de influent, îl sună personal pe Walter şi pe
Mondan.(…) Deci Walter ăsta, liderul unui clan ţigănesc era îndrăgostit lulea de vara dumneavoastră şi la fel şi
Mondan. Şi au început să se lupte pentru Monica. Şi Hasan îl sună şi pe Walter şi pe Mondan şi le cere să o lase în
pace. Cuvântul lui Hasan a fost lege. Astfel, Monica, la schimb s-a apropiat de Armando. Şi a acceptat să lucreze
pentru el în schimbul protecţiei oferite. La început, aici vine partea mai dureroasă, ca damă de companie. Şi apoi,
după ce a căpătat experienţă pe ring, ca stripteuză începând cu luna octombrie 2003.(…)În octombrie 2003, mai
precis pe data de 3 octombrie, e într-o seară, la clubul ,,Armando” apare Costel Rusu, aghiotantul lui Cornel
Iacobov. Care o observă şi îi povesteşte lui Radu Duţă, apropiatul mafiotului Ion Clămparu. (…) Sigur, noi nu ştim
dacă aceste lucruri sunt reale, dar vă cităm din documente fie ale Poliţiei, fie din presa vremii când nu era o
celebritate.
Adrian Gabor: Nu-mi vine să cred aşa ceva.
Dan Diaconescu: Nici mie, da. (…)
(Reper 49:13, otv 652) Doru Iuga: Deci orice s-ar întâmpla, orice caterincă am făcut noi în această
noapte, în această seară, în principiu eu, vreau să vă spun că un sâmbure de adevăr există. La fiecare telefon,
fiecare ştie câte ceva. Adunând fiecare informaţie, ajungi undeva. Acuma, fie vorba între noi, Monica n-a fost o
sfântă, domnu’ văr, trebuie să recunoaştem.
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Dan Diaconescu: Dar de unde ştii că n-a fost o sfântă? Păi uite de la iubitul, Costel, ăsta…
Adrian Gabor: Dar dumneavoastră de unde ştiţi domnu’ Doru?
Doru Iuga: Nu mai săriţi, vă rog, în sus pentru că trebuie să recunoaştem. Eu nu am adus încă dovezi, deci
nu vreau eu să mă pun acuma cu familia Columbeanu dar dacă eu vă aduc nişte declaraţii video cu nişte oameni
din Bacău importanţi şi un filmuleţ cu mai multe personaje, eu vă zic că o să vă demontăm pe toţi din familia
Columbeanu şi Gabor. Şi o să vedeţi că sâmbure de adevăr există. Dar eu n-am vrut să fac iureş şi nici n-am să fac
vreodată.
Adrian Gabor: Deci o să vă rog ceva: când o să aveţi dovezi, că ce şi cum, atuncea să-mi spuneţi.(…)
(Reper 50.18, otv 652) Doru Iuga: Am înţeles, bine. O să vin într-o zi când o să mă convingă Dan
Diaconescu cu o sumă foarte importantă, că până la urmă toată lumea în România şi toată lumea de pe planeta
asta are un preţ.
După o pauză publicitară, în intervalul 21:00-22:00 (otv 653), sunt difuzate numai fotografii ale Monicăi
Columbeanu în diferite ipostaze. Imagini din studio nu sunt transmise. Sunt prezente pe ecran aceleaşi titrări
(,,Special”, ,,Cele două fete care s-ar fi prostituat împreună cu Monica fac dezvăluiri complete în această
seară”, ,,Urmează transmisiuni directe din Bacău, din barul unde a fost răpită Monica”.
Pe fondul acestor imagini cu fotografii, se aude o discuţie din studio. Nu se precizează data când are loc
această discuţie.Vocile care pot fi recunoscute sunt ale lui Dan Diaconescu, Mihaela Moise, Gabriel Badiu şi
ale încă trei femei. Subiectul discuţiei este relaţia uneia dintre femeile prezente în studio cu un anume Carlos al
cărui nume este titrat pe ecran (Carlos-Ciprian Tătărăşanu) cu care se discută telefonic.
La ora 22.00, pe ecran a fost titrat: „Prima confruntare în direct între Oana Zăvoranu şi tatăl adoptiv al
Monicăi Columbeanu”, în partea de sus a ecranului şi „Urmează transmisiuni directe din Bacău, din barul unde
a fost răpită Monica”, în partea de jos a ecranului.
De la ora 22.00 emisiunea s-a difuzat cu menţiunea SENZAŢIONAL, în studio fiind invitată Oana
Zăvoranu. Această parte a emisiunii Dan Diaconescu Direct a fost o redifuzare a unei alte emisiuni în care invitata
a încercat să explice ceea ce s-a întâmplat când a dat-o afară pe Monica Columbeanu din emisiunea „Pact cu
diavoliţa”
În intervalul orar 22.04 – 22.07 emisiunea s-a difuzat cu menţiunea DIRECT. Moderatorul a precizat că, în
direct, se va discuta cu Dinu Damaschin şi, tot în direct, vor fi transmisiuni din Bacău. De asemenea, va fi transmis
un amplu reportaj de la mama lui Dinu Damaschin, unde Monica s-a adăpostit când trebuia să fie răpită pentru a
face prostituţie. Despre Dinu Damaschin a spus că este (Reper 04.21, otv 654) celebrul personaj care a declanşat
toată această nebunie, toată această isterie generală, războiul dintre cele două dive, între Monica Columbeanu şi
Oana Zăvoranu, un război care a ajuns la acest episod chiar de ziua Oanei Zăvoranu în această seară. O să
vedeţi, aşadar, sau o să ascultaţi prima confruntare, în direct, între Zăvoranca şi tatăl adoptiv al Monicăi
Columbeanu, în sensul că acest om din fotografie spune că a fost protectorul Monicăi Columbeanu, cel puţin
pentru o vreme, el i-a asigurat protecţia. Alţii spun că, chiar el ar fi traficat-o pe Monica, ar fi vândut-o lui Iri
Columbeanu la un moment dat. Lucrurile sunt învăluite în mister. În orice caz, această reţea, în cazul în care Dinu
Damaschin ar fi făcut şi el proxenetism, s-a luptat cu reţeaua lui Ovidiu Hasan sau cu reţeaua lui Ciprian
Tătărăşanu pe care l-aţi ascultat mai devreme.
(Reper 05.10, otv 654) Dan Diaconescu a citit câteva dintre mesajele primite de la telespectatori.
(Reper 06.11, otv 654) În partea de jos a ecranului a fost titrat: “Urmează primul interviu cu mama lui
Dinu Damaschin, femeia care a salvat-o pe Moni de la prostituţie”.
De la ora 22.07 (Reper 06.51, otv 654) emisiunea s-a difuzat cu menţiunea SENZAŢIONAL, a fost o
redifuzare a unei părţi din emisiunea Dan Diaconescu Direct din data de 10.06.2009 şi a conţinut discuţia dintre
Oana Zăvoranu, aflată în studio, şi Dinu Damaschin, tatăl adoptiv al Monicăi Columbeanu, la telefon, referitoare la
filmele porno făcute în străinătate. (a se vedea paginile 5 şi 6 din raport, fragmentul marcat cu ***)
(Reper 18.10, otv 655) Imagini din casa lui Dinu Damaschin la Bacău şi cu mama acestuia.
Această parte a emisiuneii s-a difuzat cu menţiunile SENZAŢIONAL şi PREMIERĂ. Pe ecran a fost
prezent marcajul CAMERA ASCUNSĂ. De asemenea, a mai fost titrat: ACASĂ LA DINU DAMASCHIN, LA
BACĂU UNDE S-A ADĂPOSTIT MONICA COLUMBEANU.
Doamna Damaschin le arată camera unde s-a adăpostit Monica Columbeanu. Povesteşte că, atunci când a
stat la ea, Monica era cuminte, îşi vedea de şcoală, făcea treabă.
(Reper 48.22, otv 655) Această parte e amisiunii s-a difuzat cu menţiunea DIRECT.
(Reper 48.39, otv 655) Titlul din josul ecranului se schimbă: “Transmisiune directă din Bacău din barul
unde a fost răpită Monica”.
(Reper 58.05, otv 655) În partea de sus a ecranului apare un nou titlu: „Celebrul Ciprian Tătărăşanu,
omul acuzat că a cumpărat-o pe Monica Columbeanu, vorbeşte prima oară în direct”.
Ciprian Tătărăşanu neagă zvonurile prin care Monica Columbeanu ar fi fost prostituată.
(Reper 00.00, otv 656) Nikos transmite în direct din Bacău, de lângă barul de unde se presupune că a fost
răpită Monica.
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Nikos: Toţi zic că au avut de a face fie ei fie anturajul de la ei cu ea. Mi-au arătat chiar diferite hoteluri
din Bacău în care s-au dus, s-au culcat cu ea şi nu numai ea cu el dar sex în grup într-un fel.
Ciprian Tărtăruşanu: Nu-i adevărat, nu. Adică vă daţi seama dacă ar fi fost aşa, imaginaţi-vă că Irinel
Columbeanu nu ar fi fost atât de naiv să ia orice târâtură din din oraşul ăsta sau din ţara asta dacă ar fi avut
„palmaresul” ăsta. Exagerează lumea, o fi avut şi ea un prieten, după prietenul celălalt o fi avut şi o altă
cunoştinţă dar asta nu înseamnă că...da că cine umblă cu Damaschin, chiar dacă nu face nimic, obligat că deja i
se îngroaşă dosarul. (...) Şi aseară au dat reluare de anul trecut şi astăzi la fel, am şi eu acuma, am o familie,
am un copil şi nu vreau ca să...mulţi nu ştiu că e reluare, şi tot mă sună la telefon, uite te-am văzut în direct la
televizor, şi când văd acea emisiune de acum un an şi am aşa o oroare fiincă ştiu că din cauza aia mi s-a tras,
implicarea mea la OTV mi s-a tras şi acuma stăteam şi mă gândeam şi când eram arestat zic „OTV-ul poate să-şi
piardă nu cu cazul meu cu mai multe cazuri” dar trebuia să intervină OTV-ul dacă ar fi vrut să facă ceva, a trebuit
doar judecătorul ca să facă lumină în dosar şi să mă pună în libertate.
(Reper 08.21, otv 656) Nikos: Conform declaraţiilor celor trei fete care au fost acum un an în studio la
Dan Diaconescu, ce aveţi de comentat? Au făcut acuzaţii grave totuşi.
Ciprian Tărtăruşanu: Da, alea două, ce să spun de alea, nici eu nu mai înţeleg, că or fi dat o declaraţie
adevărată de la început, că au dat-o după, aicea nu mai pot să intervin ce a făcut sau ce nu a făcut dar părerea
mea este că trebuia măcar să le controleze un psiholog, un psihiatru că sănătoase nu sunt oricum.
(Reper 19.21, otv 656) Robert Vântu: Domnul Nikos, m-a sunat cineva acuma şi mi-a zis că este un titlu pe
ecran că celebrii Robert Vântu şi cu Ciprian tătăruşanu ar fi vândut-o pe Monica, nu ştiu cum, ce scrie acolo. Pe
ecran este scris cu litere mari următorul titlu: CELEBRII CIPRIAN TĂTĂRĂŞANU ŞI ROBERT VÂNTU,
ACUZAŢI CĂ AU VÂNDUT-O ŞI CUMPĂRAT-O PE MONICA .
Dan Diaconescu: Nu, nu, nu că sunteţi acuzaţi, că aţi vândut-o, atenţie!
Robert Vântu: Acuma cine a băgat-o asta? OTV-ul...
Nikos: Sunteţi acuzaţi că...este o diferenţă.
Robert Vântu: Vă daţi seama domnu Nikos că oamenii de aici înţeleg altcumva...
Nikos: Nu, sub nicio formă că noi când...domnul Dan Diaconescu când foloseşte limba română are o
echipă imensă în spatele lui şi ştie foarte bine limba română...
Robert Vântu: Îl apreciem pe domnul Dan Diaconescu că are o emisiune de foarte mare succes, noi îl
respectăm pe domnul Dan Diaconescu dar ştiţi care-i chestia, aici se înţelege altcumva de chestiile astea, vă daţi
seama cum îi vine la educatoarea copilului meu, eu când mă duc mâine cu ea la grădiniţă, ca să-mi zică mie că eu
celebrul Robert Vântu am vândut-o pe X-ulescu.
Dan Diaconescu: Explicaţi celor doi, domnu Nikos, că Dinu Damaschin îi acuză pe ei de acest lucru, deci
Dinu Damaschin îi acuză pe Ciprian şi Robert de asta.
Robert Vântu: Să probeze chestia asta domnu Nikos, să ne dea o probă, să probeze chestia asta.
(Reper 34.09, otv 656) Dan Diaconescu: Vroiam să-l întreb pe dânsul. Ovidiu Hasan avea barul Armando,
de ce zice Dinu Damaschin că Monica acolo în barul ăla urma să fie răpită, să fie dusă la prostituţie?
Ciprian Tărtăruşanu: Astea sunt nişte poveşti citite de prin cărţi sau la televizor, văzute. Dar credeţi că
răpirile astea se fac aşa uşor acum mai ales de când s-a inventat 112 acuma, ce ar fi să luăm acuma o femeie, să o
răpim, să o sechestrăm, să o...Astea-s, nu ştiu, asta-i ca să-i îngroaşe ei istoria, să-i facă istorie că era răpită.
Dacă era răpită nu ar fi arestat Hasan sau...atât de...nu că era cu Monica Gabor pe atunci, putea să fie şi un copil
de 12 ani. Răpirile nu se fac aşa domnu Nikos mai ales într-un oraş ca Bacăul, poliţie aicea...nu sunt locuitori sub
acoperire sunt.
(Reper 38.15, otv 656) La telefon Marcel Hasan: Dumneavoastră vreţi să faceţi din Monica Columbeanu
vreţi să faceţi Maria Magdalena?
Dan Diaconescu: Ce să fac? De ce?
Marcel Hasan: Asta a fost o fată cuminte care n-a făcut nimic în viaţa ei, domnu Diaconescu.
Dan Diaconescu: Păi aşa spunem şi noi.
Marcel Hasan: Domnu Diaconescu, ea nici nu ştia să meargă pe stradă nici să mănânce cu furculiţa la
local şi dumneavoastră o daţi ca fostă prostituată, ca fostă nu ştiu ce.
Dan Diaconescu: Domnule, că urma să fie răpită ca să se prostitueze, e o...
Marcel Hasan: De unde domnu Dan Diaconescu, de unde să fie răpită?
Dan Diaconescu: Din barul Armando al fratelui dumneavoastră.
Marcel Hasan: Din barul Armando a lui domnu Hasan. Ce vreţi dumneavoastră să aflaţi în definitiv? Vreţi
să aflaţi...
Dan Diaconescu: Adevărul.
Marcel Hasan: Care adevăr? Domnu Diaconescu, spuneţi în felul următor, că dumneavoastră faceţi
rating frumos, că vă luaţi câte o sudă-două de mii de euro pe seară, spuneţi asta la popor. De ce ne băgaţi
numele nostru mereu la televizor cu Monica Columbeanu, cu nu ştiu ce...
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Dan Diaconescu: Dinu Damaschin a spus clar şi răspicat 3 seri la rând că Monica a venit într-o zi la el
adusă de un alt tânăr şi i s-a plâns că un anume Ovidiu Hasan ar vrea să o răpească să-i facă un rău şi el atuncea
a dus-o la maică-sa acasă (...) şi noi vrem să verificăm dacă Dinu Damaschin a minţit sau ba.
Marcel Hasan: Domnu Diaconescu, dar cine este fetiţa asta domnu Diaconescu?
Dan Diaconescu: Este viitoarea preşedintă a României.
Marcel Hasan: A câştigat şi ea cum ar veni un loz la 6 din 49, bravo ei! Lăsaţi-o să-şi trăiască viaţa domnu
Diaconescu, dar dumneavoastră nu credeţi că sunt multe alte femei care au făcut rele, şi mai rele?
Dan Diaconescu: Dar este, ea este reprezentativă pentru poporul român.
(Reper 42.07, otv 656) Marcel Hasan: De ce faceţi emisiuni cu doamna Monica? Doamna Monica este o
biată fată care a reuşit şi ea în viaţa ei, nu s-a prostituat, nu a făcut în Bacăul ăsta nimic, vă garantez eu 100%.
Ciprian Tărtăruşanu: Domnu Diaconescu, puneaţi întrebarea că de ce a scris Monica declaraţia aia. Păi
da câte victime n-a avut Damaschin care au scris declaraţii.
Dan Diaconescu: Adică a forţat-o pe Monica să scrie, da?
Ciprian Tărtăruşanu: Nu a forţat-o ca să o bată da cu o tentă de aia mai, ştii dacă vreodată ajungi în viaţă
e bine aşa ca să spui de y , şi a băgat în declaraţii fel şi fel de nume ca să…
(Reper 50.00, otv 656) Marcel Hasan: Vă rog frumos, vă rog din inimă domnu Dan, schimbaţi aia,
transmisiunea directă din Bacău de lângă barul unde a fost răpită Monica că nu a fost răpită nici-o Monica.
Dan Diaconescu: Bine domnule, unde ar fi fost răpită, unde se presupune că ar fi fost răpită Monica, aşa
zice Damaschin, ce dracu să-i facem?
(Reper 57.08, otv 656) La telefon Ovidiu Hasan: Domnu Daniel, credeţi că după 14 ani, 15 ani într-un bar
de noapte în centrul Bacăului aşi putea să răpesc pe cineva?
Dan Diaconescu: Dom`le, am lămurit asta. Dar dumneavoastră aţi văzut declaraţia Monicăi?
Ovidiu Hasan: În continuu văd că o daţi, că răpire, că am făcut, că am sechestrat, că am făcut, pe Monica,
pe alea, e normal aşa ceva? Dumneavoastră, în fiecare dată să se iasă pe interviurile mele la emisiuni că am
făcut, am dres, e posibil aşa ceva? Aţi terminat-o cu Elodia, aţi luat-o cu domnul Tolea, de la domnul Tolea aţi
ajuns la mine, personalitate, da? Cred că domnul Tolea avea dreptate când o intrat în birou la dumneavoastră
mai îm forţa aşa pentru că nu-l lăsaţi în pace şi a ajuns la puşcărie.
Dan Diaconescu: Şi aţi vrea să faceţi şi dumneavoastră ce a făcut Tolea.
Ovidiu Hasan: Şi a ajuns la puşcărie şi acuma vă luaţi de mine. De abia m-am eliberat, mi-aţi distrus
fmilia. Domnul Doru Iuga şi cu dumneavoastră băteaţi din palme când eram arestat şi râdeaţi şi băteaţi din palme.
(...) Care-i motivul, de unde mă cunoaşteţi dumneavostră pe mine, de unde ştiţi situaţia mea, cine sunt ca să bateţi
din palme şi să râdeţi în continuu toată emisiunea? Un teatru şi o ţigănie pentru ratingul dumneavoastră!
Discuţie telefonică între Ovidiu Hasan, aflat în centrul Bacăului, un personaj cunoscut în Bacău, având
mai multe baruri de noapte şi discoteci şi Dan Diaconescu. Ovidiu Hasan a povestit că Monica, actualmente
Columbeanu, care i-a fost prezentată de Dinu Damaschin ca fiind fiica lui, nu a practicat prostituţia, nu a dansat în
baruri de noapte şi a fost fată cuminte.
(Reper 05.54, otv 657) A intervenit telefonic, tot din Bacău, Ciprian Tătărăşanu, iar discuţia s-a purtat
între acesta, Ovidiu Hasan şi Dan Diaconescu despre cum a fost arestat Ciprian după ce s-a vorbit despre el la o
emisiune Dan Daiconescu Direct.
(Reper 12.26, otv 657) Ovidiu Hasan l-a întrebat pe Dan Diaconescu dacă-l primeşte în emisiune, iar
acesta a spus că de trei zile l-a tot invitat şi a refuzat. A promis că va veni.
(Reper 14.54, otv 657) Ovidiu Hasan i-a spus lui Diaconescu să o lase în pace pe Monica că el cunoaşte
bine ce s-a întâmplat în Bacău şi, din nou, a spus că Monica nu a practicat prostituţia şi nu a dansat într-un bar de
noapte.
(Reper 23.27, otv 657) La telefon a rămas doar Ovidiu Hasan care a răspuns câtorva întrebări puse de Dan
Diaconescu referitoare la clubul de noapte al acestuia, care apare într-o declaraţie dată de Monica Columbeanu,
despre o presupusă implicare a acestuia în răpirea Monicăi. De asemenea au vorbit despre aspecte din viaţa
personală a lui Ovidiu Hasan (arestarea lui şi a soţiei, închiderea clubului de noapte)
(Reper 32.20, otv 657) Dan Diaconescu l-a întrebat pe Ovidiu Hasan dacă are ceva de spus despre Oana
Zăvoreanu, dar acesta nu a comentat nimic.
(Reper 37.54, otv 657) Dan Diaconescu a citit câteva mesaje de la telespectatori.
(Reper 40.16, otv 657) A intervenit telefonic Marcel care a zis că are de dat mai multe informaţii.
Legătura telefonică nu era bună, Marcel urmând să dea un alt număr de telefon pentru a putea sta de vorbă. Dan
Diaconescu a continuat să citească mesaje de la telespectatori.
(Reper 42.27, otv 657) A fost restabilită legătura telefonică cu Marcel care s-a prezentat ca fiind un
prieten a lui Tolea. Discuţia dintre Dan Diaconescu şi Marcel a fost despre Ovidiu Hasan şi familia lui, despre
Tolea şi Magda Ciumac.
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(Reper 49.18, otv 657) Dan Diaconescu l-a rugat pe Marcel să spună ceva şi despre Monica şi Hasan.
Marcel a spus că totul a pornit de la Oana Zăvoreanu, pentru care el are toată stima şi respectul, iar despre Monica a
spus că a ajuns în topul celor mai bogate femei din ţară şi că este frumoasă şi deşteaptă.
(Reper 52.55, otv 657) A intervenit telefonic Andreea Avădanei din Bacău. Aceasta a vorbit despre
Monica Columbeanu, fostă Monica Gabor, despre care a spus că a avut un trecut foarte zbuciumat în Bacău.
(Reper 53.36, otv 657) Andreea Avădanei, vecină cu Monica în urmă cu 7-8 ani, în Bacău, a spus: Păi ce
să vă zic? Era o femeie uşoară, era o fată amărâtă, umbla cu şlapi de gumă în picioare. Ce să vă zic? Umbla cu tot
felul de ...
Dan Diaconescu: Era şi ea amărâtă, da.
Andreea Avădanei: Era amărâtă, da, dar prea multe fiţe.
Dan Diaconescu: Şi a vrut s-o răpească cineva?
Andreea Avădanei: Nu ştiu de această răpire, nu pot să vă relatez nimic de această răpire. Este, a ajuns
la Bacău, ne-am, ne cunoşteam, eram vecine, ne-am întâlnit în Mall acuma de-o perioadă scurtă şi vreau să vă zic
că are fiţe de-astea, greţuri de-astea urâte pe ea, nu mai ... (...)
(Reper 54.51, otv 657) Dan Diaconescu: Nu, dar concret despre Monica dacă ne puteţi spune ceva.
Andreea Avădanei: Concret ce să vă zic, asta, a fost o femeie uşoară, a dansat, a fost prostituată.
Dan Diaconescu: Dar ce dovezi aveţi în acest sens?
Andreea Avădanei: Dar nu am dovezi. Ştie tot Bacăul aşa ceva. Eu nu pot să vă dovedesc acuma că nu
am stat, nu i-am pus...
Dan Diaconescu: Dar aţi văzut mai devreme, tot Bacăul sau restul Bacăului spune că, dimpotrivă, ea a
fost o fată foarte cuminte.
Andreea Avădanei: Eu nu pot să zic acelaşi lucru.
Dan Diaconescu: Am crezut că aţi cunoscut de aproape sau aveţi vreo dovadă clară.
Andreea Avădanei: Puteţi să luaţi, puteţi să luaţi mai multe informaţii, ca un punct de reper puteţi să
vorbiţi cu Mondan, fostul ei iubit.
Dan Diaconescu: Cu Mondan, da?
Andreea Avădanei: Mondan, da, el ştie, cunoaşte ce ...
Dan Diaconescu: Şi ce ştie?
Andreea Avădanei: Păi ce ştie? Tot trecutul ei, cum a fost viaţa ei, prin câte mâini a fost vândută, prin
câte cluburi de noapte a dansat, ce să vă mai zic? Deci nu ştiu ce spune restul lumii dar eu asta vă zic, am ... , ne
despărţea un bloc de, chiar două blocuri de unde locuia ea. Ne întâlneam, ne salutam, eram vecine. (...)
Dan Diaconescu: Păi şi acuma când o să vă audă la telefon o să se supere pe dumneavoastră.
Andreea Avădanei: Dar nu mă interesează că are nişte fiţe de Brigitte Bardot şi nu mă mai interesează ce
o să zică ea de mine. (...)
(Reper 56.42, otv 657) Dan Diaconescu: Deci o ţară întreagă o iubeşte mai puţin dumneavoastră.
Andreea Avădanei: Mai puţin eu şi sunt de acord la ce i-a făcut Zăvoranca. Aia este o femeie capabilă şi
cu coloană. Deci aia este o femeie care i-a făcut ce merita.
Dan Diaconescu: Da.
Andreea Avădanei: O fiţoasă şi numai greţuri, numai figuri, numai ...
Dan Diaconescu: Bine. Şi pe Mondan îl cunoaşteţi?
Andreea Avădanei: Cum să nu-l cunosc dacă stăm în acelaşi cartier, la Nord, Selena Nord, de care vă
zicea şi domnul Dinu ca punct de reper din Bacău. Ăla este cartierul unde am crescut.
Dan Diaconescu: Şi Dinu Damaschin ce hram poartă până la urmă, el cu ce se ocupă, Dinu Damaschin
în Bacău?
Andreea Avădanei: Refuz să vorbesc despre acest domn, nu-mi stă în caracter să vorbesc de bărbaţi, eu
sunt o femeie măritată, nu vreau să vorbesc ce şi cum, ce hram, ce ...
Dan Diaconescu: Şi ea ce iubit mai avea pe acolo, Monica?
Andreea Avădanei: Păi, iubitul care-l zice şi domnul Damaschin, de băiatul ăla cu boxul, i-am uitat
numele că eu nu-l cunosc, dar ce-am mai auzit şi eu prin cartier.
Dan Diaconescu: Păi trebuia să-l ştiţi dacă sunteţi acolo vecini, nu?
Andreea Avădanei: Da, dar nu-i ştiu numele exact. (...) Ce să vă zic? A fost, a ajuns prin cine a ajuns pe
la Bucureşti, băieţii cu numele sonore din Bacău.
Dan Diaconescu: Dar nu ştiţi exact nimic?
Andreea Avădanei: Exact ce să ştiu? Mai exact ce?
Dan Diaconescu: Adică cine a luat-o, a luat-o Hasan, a răpit-o Tătărăşanu? Robert Vântu? Damaschin?
Andreea Avădanei: Nu ştiu de această răpire. Nu ştiu de aceste acuze care se aduc la...
Dan Diaconescu: Asta ne interesează pe noi, dacă a făcut vreo faptă ilegală sau nu că altfel... Era dreptul
dânsei să se iubească cu ce băiat dorea.
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Andreea Avădanei: Da. Dar să nu mai mintă poporul, lumea din Bacău că n-a fost... şi că este o femeie
cinstită, nici mistită, nici cinstită, nici ... deci nu ...
Dan Diaconescu: Dar dumneavoastră îl cunoaşteţi pe Dinu Damaschin?
Andreea Avădanei: Îl cunosc domne, dacă sunt din Bacău. E un oraş mic, cum să nu ne cunoaştem
Dan Diaconescu: Da. Da. Dar ce impresie aveţi despre el, în sensul ăsta vă întreb.
Andreea Avădanei: A! O impresie! E un om bătrân. Ce impresie să-mi fac? Nu-l cunosc ca ...
Dan Diaconescu: Adică, e proxenet? Nu e?
Andreea Avădanei: N-am auzit de aşa ceva.
Dan Diaconescu: Este om de afaceri, este...?
Andreea Avădanei: Da, da, da, da....cred. În mare am o impresie bună despre el, n-am auzit de
proxenetisme, de ..., nu m-a deranjat niciodată, nu .... Ne-am intersectat de foarte multe ori şi prin cunoştinţe
comune şi, e un bărbat respectuos, Sărut mâna!, vorbeşte frumos cu toată lumea în oraş, cu femeile, de asemenea
şi cu bărbaţii.
Dan Diaconescu o întreabă pe Andreea, prin telefon, dacă îl cunoaşte pe Dumitru Cachiţa, de care se
spune că a fost primul iubit al Monicăi Columbeanu şi că de la acesta a luat-o Mondan şi apoi Dinu Damaschin.
Andreea neagă aceste afirmaţii şi doreşte să spună că se bucură de ce i-a făcut Oana Zăvoranu Monicăi,
iar aceasta să nu mai mintă lumea că a fost o femeie cinstită şi cuminte. Dan Diaconescu îi mulţumeşte Andreei
pentru intervenţie.
Are loc o convorbire cu Mondan din Bacău în care acesta declară că a avut o relaţie de scurtă durată cu
Monica. Dan Diaconescu şi Doru Iuga încearcă să îl contrazică, citind dintr-un dosar oficial de anchetă (după cum
afirmă Dan Diaconescu) din care rezultă legăturile pe care le-a avut Monica cu diverse persoane care în prezent
sunt anchetate: Ovidiu Hasan (pentru proxenetism), Doru Damaschin.
(Reper 04.19, otv 658) Pe ecran, în partea dreaptă-sus, a fost înlocuită menţiunea DIRECT cu menţiunea
PREMIERĂ.
(Reper 06.15, otv 658) Dan Diaconescu: „Între Walter şi Mondan s-a pornit un adevărat război pentru
Monica. Totul a degenerat în data de 2 iunie 2003. Ca să scape de sub teroare, ea a decis la sfârşitul lunii iunie
2003, în noaptea de 28 spre 29 iunie, mai precis la orele 2 noaptea, să evadeze.” Ea era sechestrată de domnul
Walter, şi dumneavoastră vă luptaţi cu domnul Walter ca să o eliberaţi. Mondan nu recunoaşte afirmaţiile lui Dan
Diaconescu.
(Reper 07.50, otv 658) Mondan recunoaşte că a cunoscut-o pe Monica, au fost amici, în 2004. După
aceea a fost iubita lui Dinu Damaschin (Reper 09.25, otv 658).
(Reper 11.25, otv 658) Pe ecran a fost titrat: „Mondan, primul iubit al Monicăi, vorbeşte pentru prima
oară în această noapte”.
(Reper 12.20, otv 658) Dan Diaconescu: Hai să vă citesc exact cum sună dosarul ăsta aşa cum e
publicat el: „La doar 14 ani Monica a descoperit primul fior al dragostei. Ea l-a cunoscut într-o discotecă din
Cartierul Sud, pe Walter, liderul unui clan ţigănesc.” ... Mondan nu recunoaşte afirmaţiile lui Dan Diaconescu.
(Reper 16.15, otv 658) Ovidiu Hasan (vărul lui Ovidiu Hasan, patronul unui bar din Bacău, acum
arestat) intervine la telefon.
(Reper 17.00, otv 658) Doru Iuga îi citeşte lui Ovidiu Hasan din dosarul de la poliţie: „Şase cunoscuţi
interlopi din Bacău şi-au petrecut noaptea la Parchet, eu vorbesc de cel din 2007, au fost reţinuţi 24 de ore şi au
fost în instanţă cu propunerea de arestare preventivă pentru 29 de zile. Gruparea condusă de Ovidiu Hasan este
acuzată de trafic de persoane, şantaj, lipsire de libertate şi proxenetism. Cei 6 sunt urmăriţi penal de procurorii de
crimă organizată din Bacău.” Date oficiale, date de către Poliţia Română.
(Reper 18.14, otv 658) Dan Diaconescu: Monica scrie aşa cu mâna ei: „Ca să scap de sub teroarea
celor 2”, Mondan şi cu Walter, „am decis la sfârşitul lunii iunie 2003, în noaptea de 28 spre 29 iunie, la orele 2
noaptea să evadez” (să evadeze de acasă de la Walter şi de la Mondan). „Un băiat pe care l-am cunoscut în
discotecă, mi l-a prezentat pe un anume Dinu Damaschin (...) repezentant al Drepturilor Omului la Bacău. Era 28
iunie 2003, seara. M-am plâns lui Damaschin că sunt terorizată de ţigani. Acesta a decis să mă salveze. Mi-a oferit
chiar şi prima floare din viaţa mea, o orhidee cumpărată de la florăria Gianina. (...) Florăria se afla lângă barul
de noapte Armando, deţinut de temutul Ovidiu Hasan” (...) Eu vă citez dintr-un dosar de la Parchet ... „La o masă
din barul Armando, Damaschin Dinu, s-a reîntâlnit cu patronul Ovidiu Hasan” (...) Aşa, deci la masa asta din
barul Armando i-a povestit coşmarul. „Pentru că Hasan era extrem de influent, i-a sunat personal pe Walter şi pe
Mondan (Reper 20.25, otv 658) Mondan, aflat la telefon, nu recunoaşte că a fost sunat de către Hasan.
(Reper 21.38, otv 658) Doru Iuga: Deci, domnu’ văr, am o mare rugăminte la dumneavoastră! Noi nu
am asociat niciodată numele vărului dumneavoastră cu Monica Columbeanu şi cu prostituţia, ci mai grav,
procurorii din Bacău au asociat numele dumneavoastră, numele vărului dumneavoastră!
(Reper 22.26, otv 658) Dan Diaconescu continuă să citească din dosar: „Pentru că Hasan era extrem de
influent, l-a sunat personal pe Walter şi pe Mondan şi le-a cerut ambilor să o lase-n pace pe Monica Gabor.”
Către Ovidiu Hasan: Au aflat ăştia, nu înţelegeţi că le-au ascultat telefoanele? „Cuvântul lui Hasan a fost lege:

14

Monica a trebuit, la schimb, să se apropie de patronul de la Armando, Ovidiu Hasan şi a acceptat să lucreze
pentru el, (...) primele 2 luni ca damă de companie şi apoi, după ce a căpătat experienţă pe ring, începând cu 1
septembrie 2003, ca stripteuză. A fost momentul în care Monica a semnat practic, pactul cu diavolul. În seara de 2
septembrie la Clubul Armando, l-a cunoscut pe Costel Rusu, un apropiat al lui Ovidiu Hasan, dar şi aghiotantul lui
Cornel Iacobov. După ce a făcut cunoştinţă cu Costel Rusu, a fost observată de Radu Duţă.” Acesta i-a prezentat-o
lui Ion Clămparu.
(Reper 25.08, otv 658) Dan Diaconescu citeşte în continuare din declaraţia Monicăi Columbeanu din
care reiese că s-a mutat acasă la Dinu Damaschin. Acesta i-a făcut cunoştinţă cu mai multe persoane, printre care şi
Duţă Radu. Radu Duţă i-a propus o afacere Monicăi în care să devină amanta unui bărbat cu bani, căsătorit.
(Reper 30.00, otv 658) Mondan nu este de acord cu acuzaţiile aduse Monicăi, precum că ar fi fost
prostituată sau că a dansat la bară. Crede că acuzaţiile din dosar sunt produse de Doru Damaschin.
(Reper 41.12, otv 658) Dan Diaconescu îl întreabă pe Ovidiu Hasan de ce Monica Columbeanu le
trimite bani lui Robert Vântu, lui Ciobi. Ovidiu Hasan neagă aceste lucruri.
(Reper 48.50, otv 658) Dan Diaconescu: Domnu’ Mondan, hai, mai pe scurt! Dumneavoastră cu cât aţi
vândut-o pe Monica, atunci când a plecat de la dumneavoastră?
Mondan: Domnu’ Dan Diaconescu, haideţi să terminăm cu toată mascarada asta, că deja e o mascaradă
ce se vede la dumneavoastră în emisiune, cu totul, cu totul ... înscrisurile alea, ce sunt acolo ... c-o fi dosar penal,
c-o fi reclamaţie, c-o fi ... nu ştiu ce-or fi ele, nici nu mă interesează!
La telefon este Robert Vântu care afirmă că nu a avut nicio legătură cu Monica Columbeanu sau cu sora
acesteia, Ramona Gabor. Ştie că aceasta a avut probleme cu lumea interlopă. Cei din studio nu-l cred pe Robert
Vântu că nu a avut nicio legătură cu Monica.
Dan Diaconescu încearcă acrediteze faptul că Monica Columbeanu şi sora ei, Ramona, s-au prostituat întrun club din Bacău.
(Reper 14.07, otv 659) Dan Diaconescu: Breaking news. Laptopul domnului Iuga îmi afişează acum
următoarea ştire bombă 6 februarie 2008 doi investigatori sub acoperire au plătit în această seară 700 de euro
pentru o noapte de sex cu două fetitţe pasate de Ovidiu Hasan. Ei au avut sarcina de serviciu să adune probe
pentru a demonstra în instanţă traficul de carne vie practicat la un club de noapte din Bacău.
Avocata Mirela Ceanu: Nu pot să cred.
Dan Diaconescu: ...iar domnii sub acoperire nu s-au mulţumit pentru dovada necesară în dosar doar cu
tranzacţia în sine, ci au mers au făcut şi proba practică şi aşa mai departe, episodul s-a petrecut în timpul
cercetărilor în timul cercetărilor în dosarul clanului Hasan, arestat cu puţin timp în urmă pentru trafic de carne
vie, printre probele adunate la dosar, în afară de interceptări telefonice, ce v-am spus că le-a ascultat şi
telefoanele şi-n cazul Monica şi-n acest caz, în declaraţii de martor se regăseşte şi această probă mă rog mai
deosebită, în care, personal în barul lui Ovidiu Hasan, patronul le-a prezentat pe cele două tinere. Ce părere
aveţi?” În continuare Dan Diaconescu afirmă că Monica şi sora ei se întâlneau cu diverşi indivizi la hotelul
Decebal.
Robert Vântu încearcă să-i contrazică pe cei din studio. Acesta afirmă că probele prezentate de Dan
Diaconescu sunt trunchiate şi că el nu este proxenet.
(Reper 22.31, otv 659) Dan Diaconescu citează şi declaraţia lui Radu Duţă conformă căreia Dinu
Damaschin ar fi forţat-o pe Ramona Gabor să de o declaraţie şi zice el „săraca Monica era băgată în patul unor
personalităţi din Bacău care erai apoi şantajate de Dinu Damaschin pentru că întreţineau relaţii cu o minoră”
(Reper 25.51, otv 659) De la 3:26 este la telefon este Dinu Damaschin, protectorul Monicăi dintr-o anumită
perioadă (pe ecran scrie că este tatăl adoptiv al Monicăi). Acesta afirmă că nu a fost arestat în Tunisia şi că totul
este o minciună. Doru Iuga îi cere să dea informaţii despre Monica Columbeanu. Dan Diaconescu spune că are în
faţă o declaraţie a Monicăi din 2003, în care aceasta se plânge răpiri şi sechestrări. Dinu Damaschin afirmă că
Monica a cerut ajutor de la o societate pentru drepturile omului, unde el lucra, pentru că era încolţită de interlopi, ca
Walter şi Mondan. Acesta spune că nu a avut nicio relaţie intimă cu Monica Columbeanu. Dinu Damaschin susţine
că declaraţiile lui Radu Duţă sunt făcute doar din răzbunare şi că el n-a folosit-o pe Monica în scopuri sexuale. Din
declaraţiile acestuia reise că mama Monicăi a trimis-o în Bucureşti la o şcoală de fotomodele din Bucureşti după ce
a terminat 10 clase. Apoi Monica a dispărut timp de un an, probabil plecând probabil în străinătate. Dinu
Damaschin susţine că Virgil Ardelean este amestecat în afacerea asta şi au făcut filme porno în Elveţia.
(Reper 39.55, otv 659) Dinu Damaschin: A plecat la Bucureşti şi a dispărut nu a mai fost la nicio şcoală, a
dispărut.
Jurnalist: A plecat unde, în ce ţară? Şi ce-a făcut acolo?
Dinu Damaschin: Păi da asta...daţi telefoane la DIICOT, la domnul Codruţ Olaru, la şeful SRI-ului, la
actualul şef de la 2 şi un sfert, la procurorul general al României, Laura Codruţa Kovesi, întrebaţi-i pe domniile
lor nu pe mine.
Jurnalist: Dumneavoastră aveţi această informaţie? Ştiţi unde a dispărut un an de zile?
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Dinu Damaschin: Păi eu n-am spus atunci, n-am spus în Averea că Virgil Ardelean, zis „Vulpea” deţine
casete cu filme porno făcute în Elveţia şi mi-am făcut numai duşmani? De domnul Irinel Columbeanu a pus numa
kileri să mă caute în toată România, să mă ucidă.
Jurnalist: Domnule Damaschin aveţi probe în acest sens?
Dinu Damaschin: Am probe, am probe, nu vedeţi că m-am refugiat în Africa de frica...la clanul ăsta mafiot
condus de Hrebenciuc.
În continuare, la întrebările jurnaliştilor Dinu Damaschin spune că nu ştie exact, dar bănuieşte că în Elveţia
a fost damă de companie. Patroana de la Elite Club Model, Corina Mihăilă, ştie mai multe despre ce s-a întâmplat
cu Monica, după părerea lui Damaschin. Cât a fost la Hotel Bulevard, Monica a fost agresată de primarul PSD din
Slănic Moldova. Apoi a locuit o vreme la Nuţu Cămătaru. Dinu Damaschin vorbeşte despre Monica în termeni
laudativi susţinând că este o fată curajoasă şi frumoasă şi că atunci când a plecat de la Bacău la Bucureşti era
virgină.
La telefon este domnul Ciprian care susţine că Monica Columbeanu nu a fost niciodată la ei la firmă.
La telefon este domnul Dinu Damaschin , tatăl adoptiv al Monicăi.
(Reper 04.01, otv 661) Dan Diaconescu: Da cine e bărbatul pe care l-a rugat Iri Columbeanu să vă bată
pe o terasă în Bacău?
Dinu Damaschin: Păi nu unu.. au venit vreo 7-8 ...
Dan Diaconescu îl întreabă de ce îi cere lui Iri Columbeanu 400.000 ca să nu dea caseta porno cu Monica
Columbeanu . Acesta spune că Irinel Columbeanu a făcut plângere la poliţie pentru şantajul acesta de 400.000.
Dinu Damaschin neagă că ar pretinde aceşti bani.
(Reper 06.10, otv 661) Dan Diaconescu spune că Dinu Damaschin s-a lăudat în tot oraşul Bacău că are
casete porno cu Monica. Se vorbeşte prin oraş că Columbeanu ar fi cumpărat-o pe Monica pentru o noapte pe
vremea când era minoră.
(Reper 06.31, otv 661) Doru Iuga: Se spune şi din Hotelul Bulevard din Capitală că a fost filmată Moni în
timp ce făcea sex şi a fost vândută. Astea sânt vorbe... dar repet ... nimic concret .
Doru Iuga: Dacă vine filmul porno cu Monica de la Hotel Bulevard îl difuzaţi?
Dan Diaconescu: Nu.
(Reper 08.40, otv 661) Dan Diaconescu : Spune cineva că Dăncuţă, boxerul ar fi avut relaţii cu Monica
Columbeanu şi pe el ar trebui să-l sunaţi, el ştie cele mai multe . Cine-i Dăncuţă?
(Reper 32.42, otv 661) Dan Diaconescu citeşte un mesaj de la un telespectator . „Nu ştiu de ce faceţi
atâta tămbălău pe tema asta . Parcă nu se ştie şi nu ştie toată lumea că Monica a fost prostituată până să-l
cunoască pe Columbeanu.”
În continuare au fost citire alte mesaje: (Reper 37.35, otv 661): Nu mai bateţi câmpii, (...) soţul
dumneavoastră a făcut aceste declaraţii cum că Monica era băgată în patul unor personalităţi din Bacău care
erau apoi şantajate de Dinu Damaschin pentru că acceptau relaţii cu o minoră. Ştim mai mult că acesta zice
domnul Radu , soţul soţiei că acesta racola fete pe care le punea să se prostitueze şi pe care ulterior le ducea să
sune pe la uşi cu tot felul de oferte . Îi şoca pe bărbaţi cu tinereţea lor şi cu frumuseţea, după care le punea pe
fete să dea declaraţii despre relaţiile pe care le-au avut şi îi şantaja apoi pe cei care cădeau în plasa lui. În
această situaţie s-a aflat şi biata Monica Gabor şi multe alte fete. Şi mai continuă domnul Duţă.” Eu personal am
văzut-o pe Monica bătută de Dinu Damaschin.
Pe parcursul emisiunii Doru Iuga încearcă să ia legătura telefonic cu Monica Columbeanu pentru a-i
afla punctul de vedere referitor la cele afirmate în emisiune, dar nu reuşeşte (de exemplu Reper 38.52, otv 661)
Se mai constată că:

 Nu a fost precizat numărul de sms-uri primite pe parcursul emisiunii.
 Fragmentele din emisiunile Dan Diaconescu Direct difuzate în reluare, nu au purtat menţiunea
corespunzătoare. Ele au fost însoţite de menţiuni, ca de exemplu: SENZAŢIONAL, SPECIAL,
PREMIERĂ.
 În data de 15.06.2009, în intervalul orar 23:42-00:18, cu toate că emisiunea a fost transmisă înainte de 10
aprilie, pe ecran se menţionează că emisiunea este în „DIRECT”. Moderatorul nu precizează că această parte a
emisiunii este o redifuzare sau o reluare.

Monitorizare:

Data: 17.06.2009

Şef Serviciu Monitorizare TV

Director Monitorizare
16

