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EDIÞIE SPECIALÃ CAZUL SÂRBU
Procurorii Parchetului General au pus ieri în miºcare acþiunea penalã faþã de
Adrian Sârbu, sub aspectul sãvârºirii infracþiunilor de instigare la evaziune fiscalã,
spãlare de bani ºi instigare la delapidare ºi faþã de Liana Petrovici, reprezentantul
legal al trustului de presã patronat de Adrian Sârbu, dar ºi acþionar în unele dintre
firmele controlate de acesta, acuzatã de complicitate la spãlare de bani. Prejudi-
ciul produs bugetului general consolidat al statului se cifreazã la valoarea de
16.809.964 lei rezultat din sãvârºirea infracþiunii de evaziune fiscalã, la suma de
2.660.000 lei din sãvârºirea infracþiunii de delapidare, fiind supusã spãlãrii banilor
suma de 2.893.607 lei. (Citiþi, în pagina 5, acuzaþiile procurorilor).
Adrian Sârbu, patronul Mediafax, a fost reþinut luni searã, fiind acuzat de instigare
la delapidare, evaziune fiscalã ºi spãlare de bani. În faþa procurorilor, Adrian Sârbu
nu a dat nici o declaraþie, spunându-le, arogant, cã “va face declaraþii marþi la ora
14, pentru cã bioritmul nu îi permite” sã procedeze altfel.
La ieºirea de la Parchet, Adrian Sârbu a decis sã le rãspundã jurnaliºtilor prezenþi,
arãtându-le cãtuºele, sã fie filmat:
“Hai sã vã spun care e treaba! Acuzaþiile sunt ridicole. Totul e o fabricaþie. Mai de-
parte, existã un comunicat pe care l-am dat ºi pe care îl veþi putea citi”.
Comunicatul grupului de presã susþine cã dosarul “Mediafax - Adrian Sârbu” este
fabricat la comanda lui “Pontaghiþã” ºi a camarilei lor.
Între anii 2000-2003, ziarul BURSA a publicat zeci de articole, care au adus dovezi
despre manevrele fiscale sãvârºite de Adrian Sârbu, manevre tolerate de autoritã-
þi, în regimurile politice de orice orientare.
Subiectul a fost tratat consecvent numai de BURSA, ziarul fiind izolat de restul
presei, deºi organismele europene au luat în seamã situaþia semnalatã de noi în
privinþa subordonãrii mass-media faþã de stat, iar “Securities and Exchange Com-
mission” (SEC) din Washington a declanºat o cercetare asupra afacerilor lui Ro-
nald Lauder, pe baza a ceea ce noi am publicat la Bucureºti.
Este motivul pentru care dedicãm cazului aceastã Ediþie Specialã, marcând victo-
ria publicaþiei noastre, dupã 15 ani.
Pe lângã comentariul actual de mai jos, semnat de MAKE, republicãm o micã par-
te din articolele sale, din perioada 2001-2003 pe subiectul Media PRO. Zecile de
articole apãrute în acea perioadã le regãsiþi pe site-ul ziarului BURSA, secþiunea
“Dosarul Media Pro”.

ATAVISM EXTIRPAT

Adrian Sârbu,
ultimul mogul
B

ing-bang!, pendula presei
sunã sfârºitul epocii moguli-
lor: a fost încãtuºat ultimul -
Adrian Sârbu.

La cumpãna dintre Iliescu ºi
Bãsescu, mass-media se împãr-
þise în trei imperii, integratoare
de radio, televiziune ºi presa
scrisã, îndreptându-se cãtre ceea
ce porunceau Adrian Sârbu,
Dan Voiculescu ºi mai nou veni-
tul Sorin Ovidiu Vîntu (sunt
enumeraþi în ordinea inversã in-
trãrii la pârnaie - normal, ultimul venit,
primul servit!).

Cei trei sunt importanþi, pentru cã au
schilodit presa.

Adrian Sârbu ºi-a plãtit ziariºtii (ºi
vedetele) cu mii ºi zeci de mii de dolari
(ulterior, euro), care, de fapt, erau TVA
nevãrsat la Buget.

ªtiþi ce este TVA-ul, sunt bani pe care
îi încasezi, dar nu sunt ai tãi, sunt ai sta-
tului ºi trebuie sã-i dai lui.

Media Pro nu i-a dat, i-a reþinut ºi ºi-a
plãtit cu ei ziariºtii, la negru.

Între 1995 ºi 2002, nu a plãtit nimic la
Buget, nici o taxã, nici un impozit, nici

un CAS, nimic, nimic.
Datoriile au fost ºterse în mod

repetat.
Asta n-a fost de ajuns, în 2002

Media Pro a primit vreo 168 mi-
liarde de lei drept “ajutor de stat”,
avizat de Consiliul Concurenþei.

A stricat piaþa.
Salariile ziariºtilor s-au dus în ceruri,

presa plãtea regeºte pe oricine fãcea sluj
la mogul, putea fi ºi agramat, numai ca-
racter sã nu aibã (dar ºi ziariºti cu perso-
nalitate s-au învãþat sã facã sluj).

Ceilalþi doi “V” - Voiculescu ºi Vîntu
- au trebuit sã facã faþã acestei concu-
renþe ºi toþi trei au creat un standard sa-
larial lipsit de orice legãturã cu piaþa
presei, ca industrie.

(continuare în pagina 4)
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CINE A CÂªTIGAT ALEGERILE DIN ANUL 2000?

Minicabinetul “Media Pro”?
lAdrian Sârbu - concurent obscur al lui Adrian Nãstase

Ministrul finanþelor s-a angajat
la o anchetã asupra datoriilor
grupului de presã “Media

Pro”, dupã ce primul ministru a purtat o
convorbire cu ºeful grupului, Adrian
Sârbu, în cursul cãreia se pare cã i-a ce-
rut sã-ºi facã urgent “curãþenie în ogra-
dã”. Dar o astfel de “curãþenie” nu mai
poate fi fãcutã, cãci în decursul ultimi-
lor ºase ani grupul de presã s-a afundat,
cu iresponsabilitate, în datorii ºi încãl-
cãri de norme legale. Pe de altã parte,
complezenþa de pânã acum a Ministe-
rului Finanþelor faþã de malversaþiunile
“Media Pro” genereazã scepticism cã
ancheta s-ar finaliza curând. Între anii
1995 ºi 2000, compania “Media Pro

International” SA nu a depus nici un bi-
lanþ contabil la Oficiul Registrului Co-
merþului, aºa cum legea ar fi obligat-o.
Aceeaºi situaþie o are ºi firma “Media
Pro” SRL, care deþine licenþa postului
de televiziune PRO TV. Pânã anul ace-
sta, însã, nimeni, nici una dintre autori-
tãþile statului, nu l-a deranjat cu vreo
întrebare pe Adrian Sârbu cu privire la
legalitatea funcþionãrii afacerilor sale
de media. Ba, mai mult, Ministerul Fi-
nanþelor a tãrãgãnat rãspunsul cu privi-
re la datoriile neplãtite ale grupului, in-
formaþie pe care era obligat sã o furni-
zeze, sub presiunea unei interpelãri
parlamentare.

(continuare în pagina 5)

13.12.2001

Ronald Lauder,
suspectat de corupþie
în scandalul “Media Pro”

Ministrul finanþelor Mihai Tã-
nãsescu a fost surprins sã fie
întrebat, la reuniunea de luni

a Consiliului Investitorilor Strãini, de
ce nu colecteazã uriaºele datorii ale
grupului de presã “Media Pro” cãtre
bugetul de stat. Scena a fost relatatã în
ziarul “BURSA” de ieri, fiind trecutã
sub tãcere de toate publicaþiile grupului
“Media Pro”, de televiziunile ºi radiou-
rile sale ºi de agenþia sa de ºtiri. A doua
zi, la lansarea Raportului OECD asupra
guvernanþei corporative, manifestare
organizatã, din nou, la Hilton, ministrul
finanþelor era încã tulburat de întreba-
rea din ziua precedentã, astfel cã, în loc
sã abordeze subiectul întâlnirii, a conti-
nuat sã justifice slaba colectare a taxe-
lor cãtre buget, spunând cã aparatul
Ministerului Finanþelor nu este sufi-
cient de dezvoltat. Într-un mod destul
de bizar, domnul Mihai Tãnãsescu
ignorã împrejurarea Conferinþei
OECD, adresându-ºi discursul unei
anume persoane aºezate în primul rând

al asistenþei, fãcându-ne astfel sã iden-
tificãm pe autorul întrebãrii despre
scandalosul caz al taxelor neplãtite de
“Media Pro” - domnul Tom Wincek,
cetãþean american, prezent în România
din 1991.

(continuare în pagina 5)
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Comisia Europeanã observã
dependenþa PRO TV faþã de stat,
ca dificultate în calea integrãrii

Raportul anual asupra României,
adoptat de Comisia Europeanã
alaltãieri, conþine, între alte ob-

servaþii critice, ºi pe aceea a dependen-
þei postului de televiziune “PRO TV”
de bunãvoinþa Guvernului în a-i tolera
datoriile cãtre stat. Textul Raportului
menþioneazã: “PRO TV, cea mai mare

companie privatã de televiziune, este
adânc îndatoratã Statului Român ºi a so-
licitat autoritãþilor fiscale reprogramarea
plãþilor. Aceasta determina ca funcþiona-
rea în continuare a canalului sã depindã
de bunãvoinþa autoritãþilor române”.

(fragment)

14.11.2001

CME ascunde adevãrul
investitorilor americani

Central European Media Entre-
prises (CME) - acþionarul ma-
joritar al grupului de presã

“Media Pro” din România - a anunþat
ieri rezultatele financiare pentru pe-
rioadele de trei ºi nouã luni încheiate la
30 septembrie 2001.

CME a raportat cã veniturile nete to-
tale pentru al treilea trimestru al anului
2001 rezultate din operaþiuni continue
sunt de 21,2 milioane de dolari, compa-
rativ cu 19,4 milioane de dolari obþinuþi
în trimestrul al treilea al anului 2000.
Pentru perioada de nouã luni încheiatã
la 30 septembrie 2001, veniturile nete
totale au fost de 79,1 milioane de dolari
comparativ cu 73,1 milioane de dolari

pentru aceeaºi perioadã a anului 2000.
Profitul total înainte de plata taxelor,

impozitelor ºi amortizãrii (înaintea
achitãrii costurilor administrative) pen-
tru al treilea trimestru a înregistrat o
pierdere de 2,8 milioane de dolari, com-
parativ cu pierderea de 4,4 milioane de
dolari înregistratã în cele trei luni înche-
iate la 30 septembrie 2000. Pentru pe-
rioada de nouã luni încheiatã la 30 sep-
tembrie 2001, profitul total înainte de
plata taxelor, impozitelor ºi amortizãrii
a fost de 5,9 milioane de dolari, iar în
aceeaºi perioadã din anul 2000 a fost de
0,2 milioane de dolari.

(continuare în pagina 5)
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CME A CONFIRMAT OFICIAL INFORMAÞIA
DIN “BURSA” CÃ AUTORITÃÞILE AMERICANE
ÎI CERCETEAZÃ DATORIILE DIN ROMÂNIA:

Coºmarul pentru
“Media Pro” a început!

Informaþia explozivã cã “Securities
and Exchange Commission” din
Washington cerceteazã datoriile

“Media Pro” cãtre statul român, a fost
oficial recunoscutã de “Central Euro-
pean Media Entreprises” Ltd. (CME),
într-un Raport devenit public cu douã
zile în urmã. În 13 februarie, pe baza
Raportului CME, agenþia “PR New-
swire” care disemineazã informaþii de-
spre societãþile listate pe piaþa de capi-
tal americanã, a publicat: “La data de
11 februarie 2002, ”Securities and

Exchange Commission" (SEC) a cerut
Companiei [n.r. - “Central European
Media Entreprises” Ltd.] sã permitã
membrilor SEC sã inspecteze anumite
documente ºi înregistrãri, mai ales pe
cele referitoare la datoriile de fapt ºi
potenþiale pe care Compania sau “Me-
dia Pro International” SA (compania
operatorie româneascã în care Compa-
nia deþine 66% din acþiuni) trebuie sã
le plãteascã oricãrei entitãþi guverna-
mentale.

(continuare în pagina 5)

MAKE

Participând la conferinþa OECD con-
sacratã guvernanþei corporative,
domnul Tom Wincek (foto) ne-a oferit
o perspectivã americanã asupra afa-
cerilor “Media Pro”.


