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Cozmin Gusa, dezvaluiri dupa scandalul de la
Realitatea TV. Care a fost problema cu
Stanciulescu
Cozmin Gusa, proprietarul Realitatea TV, face un scurt bilant al scandalului
recent de la televiziunea de stiri, care a dus la suspendarea temporata a
jurnalistului Rares Bogdan si la interzicerea unor invitati. Cozmin Gusa
confirma informatiile aparute in presa cu privire la motivele despartirii de
Oreste Teodorescu si dezvaluie ce a stat in spatele interzicerii Oanei
Stanciulescu la Realitatea TV, relateaza stiripesurse.ro.
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"Aici a fost un lucru neplacut pentru Realitatea, neplacut pentru mine, neplacut pentru Rares. A
ramas ceea ce Rares a marturisit public, apropo de independenta lui editoriala, a ramas faptul ca
trompetele lui Coldea nu mai sunt invitate. Si aici n-as vrea sa fiu atat de nedelicat sa-i
nominalizez, pentru ca sunt jurnalisti care lucreaza, lumea o sa-i deduca din faptul ca nu o sa mai
fie invitati la 'Jocuri de putere'. Eu am avut o sarja prin 2009, in campania electorala, in care am
identificat jurnalisti ofiteri acoperiti.
Daca esti invitat, iti spui parerea ta, nu parerea comandata de unul ca si Coldea, atat de ahtiat
dupa jocurile de putere. Cel putin cu Oreste si cu Oana Stanciulescu lucrurile, din punct de
vedere public, s-au lamurit. Au aparut jurnalisti care au identificat problemele pentru care Oreste

nu a mai fost primit la Realitatea. Despre Oana Stanciulescu discutia e mai soft. Ea a venit la
Realitatea de la Antena 3, iar saptamana trecuta au aparut niste stiri ca ar fi angajata a trustului
lui Bogdan Chiriac, care in niciun caz nu este intr-o linie corespondenta Realitatea TV sau
realitatea.net. Cred ca toata lumea s-a lamurit. Daca o sa mai apara si informatia cu Oana
Stanciulescu si Avocatul Poporului, toata lumea o sa inteleaga care a fost motivatia pentru care
conducerea redactionala a decis ca Oana Stanciulescu sa nu mai fie invitata", a declarat Cozmin
Gusa pentru STIRIPESURSE.RO.
Proprietarul Realitatea TV afirma ca Rares Bogdan a ramas singurul moderator care il sustine pe
Klaus Iohannis, atitudine pe care nu i-o reproseaza, desi considera ca este gresita.
"Rares are in acest moment o atitudine usor diferita fata de restul moderatorilor, in sensul in care
il sustine fara rezerve pe Klaus Iohannis. La Realitatea nu prea mai sunt moderatori care sa
creada in Klaus Iohannis. Asta este decizia lor si pot sa vorbeasca oricand ca nu a existat nicio
impunere. L-au sustinut aproape in totalitate in 2014 si acum probabil sunt dezamagiti. Rares
probabil fiind cel mai ardent sustinator al lui Klaus Iohannis si in 2014, si dupa, este intr-o pozitie
ingrata deocamdata, probabil ii este dificil sa discute la modul critic sau negativ despre
presedinte si asta il face intr-un fel sa fie insularizat acolo. Este o atitudine pro-presedinte pe care
eu o respect, nu i-o contest, doar ca l-am avertizat la nivel personal ca s-ar putea sa greseasca,
pentru ca am experient
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