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Gheorghe Piperea acuza CNA ca a participat la
o frauda fiscala. Radu Herjeu explica speta
Realitatea
Avocatul Gheorghe Piperea a acuzat, marti seara, in direct pe B1 TV,
Consiliul National al Audiovizualului (CNA) ca a participat atat la o frauda
fiscala, cat si la una legala, atunci cand a fost de acord ca Realitatea TV, post
proaspat lasat fara licenta de emisie, sa-si mute activitatea pe Realitatea Plus.
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„Aici este o problema, care implica chiar si CNA, ca institutie, pentru ca a participat in felul acesta,
probabil ca din naivitatea, la frauda fiscala si la frauda la lege care s-a pus la punct. Pentru a
trece tot personalul de la falita televiziune Realitatea TV, la mutantul Realitatea Plus, este nevoie
ca cei care sunt in procedura de insolventa creditori, in momentul de fata, sa fie de acord, in
prealabil, cu acest transfer de personal. Doi, pentru ca business-ul sa treaca de la falita, la
mutanta, este nevoie ca Fiscul sa fie de acord, pentru ca transferul de business este purtator de
impozite si taxe. Daca nu platesti impozite si taxe, nu poti face acest transfer de business”, a
explicat Gheorghe Piperea, in emisiunea „Buna, Romania” moderata de Radu Buzaianu si Razvan
Zamfir.
Declaratiile avocatului vin in contextul in care CNA a respins prelungirea licentei de emisie
pentru Realitatea TV, astfel incat televiziunea de stiri va trebui sa se inchida de miercuri, 30
octombrie.
„in primul rand, este vorba despre situatia de faliment, in care se afla in momentul de fata
Realitatea Media, acea companie care detinea pana astazi licenta de emisie pentru Realitatea
TV. in momentul in care o televiziune, un supermarket, un restaurant nu poate sa-si plateasca
datoriile, intra in insolventa sau in faliment si se inchide. in momentul in care o televiziune sau un
supermarket nu isi plateste datoriile la stat, trebuie sa fie intr-un fel sau altul sanctionat, pentru ca
daca nu apare aceasta sanctiune, dumneavoastra, care sunteti de asemenea televiziune, eu
care sunt contribuabil la Fisc si toti ceilalti putem sa ne plangem impotriva statului roman pentru
concurenta neloiala. intrucat opt ani de zile aceasta televiziune nu-si plateste niciun fel de datorie
la stat, in timp ce dumneavoastra, televiziunea la care lucrati plateste, in timp ce noi, ca
persoane, platim contributii si asigurari sociale, impozite samd, aceasta televiziune nu a platit
absolut nimic, pe motiv ca exista aceasta procedura de insolventa. E o interpretare aberanta a
Legii insolventei”, a adaugat Gheorghe Piperea.

Radu Herjeu, membru CNA, a intervenit si el in discutie, in incercarea de a raspunde acuzatiilor
lansate de Gheorghe Piperea. Oficialul din Audiovizual a explicat ca Realitatea Plus si Realitatea
TV sunt, cel putin din punct de vedere tehnic, doua entitati diferite. Ba mai mult, Radu Herjeu
sustine ca si reprezentantii postului de stiri i-au vehiculat numele lui Gheorghe Piperea, „tot apropo
de niste acuzatii pe care le-ar fi adus lor”.
„Ma amuza putin situatia, pentru ca reprezentantii Realitatii, care au venit astazi in fata CNA, l-au
pomenit tot pe Piperea si tot apropo de niste acuzatii pe care le-ar fi adus lor. Acum ma amuza
faptul ca a trecut la acuzatii la adresa CNA. Nu, nu se pune problema in niciun fel asa. Realitatea
Plus este o licenta veche de patru ani. Este televiziune, care a emis - e adevarat ca, daca vreti,
fara sa stie nimeni ca emite, emisa decat de un singur cablist. E o televiziune, care are angajatii
sai, care are aparatura sa, din cate stiu eu, care are un studio al sau, care a fost avizat de
catre CNA acum patru ani. Deci este o televiziune, teoretic, de sine statatoare si se numeste
Realitatea Plus. Nu are nicio legatura cu ce s-a intamplat astazi la CNA. Astazi, la CNA, Consiliul
a considerat ca, in conditiile stiute de toata lumea, datoriile pe care Realitatea le are si faptul ca
nu are un plan de reorganizare aprobat - de fapt are unul infirmat de instanta, nu se putea
prelungi licenta. Atat”, a afirmat Radu Herjeu, in direct pe
B1 TV.
ADRESA: http://crct.ro/nvch

