
O noua precizare privind dosarul „Flota-Traian Basescu” 
 

În legătură cu dosarul „Flota-Traian Băsescu”, pe care l-am iniţiat în perioada în care m-am aflat 
la conducerea Departamentului de Control al Guvernului, de-a lungul timpului în spaţiul public au 

fost făcute, voit sau nu, mai multe confuzii. Faptul acesta m-a obligat să aduc precizările care se 
impuneau – respectiv acestea precum şi alte două, publicate tot pe această pagină a site-ului: 

„Cateva precizari privind dosarul Flota-Traian Basescu” si „Alte cateva precizari privind dosarul 
Flota-Traian Basescu”. 

 

Întrucât dezinformările cu privire la dosarul „Flota-Traian Băsescu”  au  continuat  în 
presă şi după repetatele precizări pe care le făcusem anterior, la data de 2 martie 
2008 am transmis prin e-mail Televiziunii publice, agenţiilor de ştiri şi unor instituţii de 
presă precizările de mai jos. Nu a existat nicio reacţie la mesajul pe care l-am trimis. 

 
----- Original Message ----- 
From: Valerian Stan 
To: tvr@tvr.ro; grigore.cartianu@evz.ro; office@rompres.ro;  
redactie.online@mediafax.ro; patrusca@ziua.ro; bogdan@ziua.ro;  
victor.ciutacu@jurnalul.ro; procetatean@presidency.ro; redactia@adevarul.ro 
Sent: Sunday, March 02, 2008 3:28 PM 
Subject: Neadevaruri la TVR 

In emisiunea “Saptamana politica” de la TVR1, din 2 martie curent, fosta  ziarista 
Nicoleta Savin a reluat un mai vechi neadevar care spune ca in anul 1996 Traian 
Basescu ar fi  renuntat  la  imunitatea  parlamentara,  s-a  pus  la dispozitia Parchetului 
si ar fi fost gasit nevinovat (“a primit NUP”, vorba Nicoletei Savin) in dosarul “Flota”. 
Asa cum am aratat de multe alte ori pana acum – intre altele, pe pagina de 
Documente/ Alte documente poate fi vazut materialul Alte cateva precizari 
privind dosarul Flota-Traian Basescu – afirmatia in cauza este un mare neadevar. 
Inca unul din acele neadevaruri prin care oamenii politici, cu concursul de multe ori 
interesat al ziaristilor, falsifica realitatea in beneficiul propriu. 
 
Lucrurile sunt cu atat mai regretabile cu cat se petrec inclusiv in studiourile Televiziunii 
publice. Realizatoarea emisiunii Monica Ghiurco (asemeni celuilalt invitat, ziaristul 
Grigore Cartianu) a trecut complet cu vederea afirmatiile Nicoletei Savin, desi stia 
bine (sau, in orice caz, avea obligatia sa stie), ca acestea erau false. 
 
 
Valerian Stan 
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