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Decizia nr. 478 din 29.09.2015 
privind amendarea cu 50.000 lei a S.C. ANTENA TV GROUP S.A.   

BUCUREŞTI,  
    

- pentru postul de televiziune ANTENA 1 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 29 septembrie 2015, Consiliul 

Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcţia 
Monitorizare în baza sesizărilor nr. 3077/02.04.2015; 4503/12.05.2015; 
4604/14.05.2015; 5914/17.06.2015; 6096/24.06.2015; 6290/01.07.2015; 
6458/07.07.2015; 6789/17.07.2015; 8065/08.09.2015; 8223/14.09.2015; 
8257/17.09.2015; 8327/17.09.2015; 8381/23.09.2015,  8398/23.09.2015;            
8415/ 24.09.2015, cu privire la unele ediţii ale emisiunii  „Un show păcătos”, 
difuzate de postul ANTENA 1 în perioada 01 aprilie - 22 septembrie 2015.  

 Postul de televiziune ANTENA 1 aparţine radiodifuzorului S.C. 
ANTENA TV GROUP S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV 012.4/25.01.1993 
eliberată la 10.04.2012 şi decizia de autorizare nr. 025-4/14.06.1994 eliberată 
la 14.11.2013). 
 În urma vizionării înregistrărilor şi analizării rapoartelor de monitorizare, 
membrii Consiliului au constatat că, în cadrul unora dintre emisiuni, 
radiodifuzorul S.C. ANTENA TV GROUP S.A. a încălcat prevederile art. 40 
alin. (3) din Decizia  nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului 
audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului), 
normă cuprinsă în Titlul III - “Protecţia demnităţii umane şi a dreptului la 
propria imagine” al actului normativ invocat. . 
 Potrivit dispoziţiilor invocate, moderatorii, prezentatorii şi realizatorii 
programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să 
folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă. 
 Postul de televiziune Antena 1 difuzează, în direct, de luni până joi, 
emisiunea Un show păcătos, moderată de Dan Capatos, însoţită de 
marcajul “15” şi de avertizarea Programul poate conţine scene cu limbaj 
licenţios şi comportament frivol. Genul programului: divertisment. 

  Coprezentatori: Cătălin Bordea şi DJ Silviu Andrei. 
 
 Analizând rapoartele de monitorizare, membrii Consiliului au constatat 

că, în  unele ediţii ale emisiunii „Un show păcătos”, difuzate în perioada                           
01 aprilie – 22 septembrie 2015, radiodifuzorul nu a respectat prevederile 
legale privind protecţia demnităţii umane, întrucât a fost folosit un limbaj 
injurios, fără ca moderatorul să intervină ferm şi să stopeze derapajele 
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verbale ale invitaţilor, pe de o parte, iar pe de altă parte, el insuşi a folosit, în 
unele ediţii, un astfel de limbaj.  

 

 Redăm din rapoartele de monitorizare câteva fragmente: 
 

- din ediţia difuzată în 13.05.2015 
 

Larisa Munteanu: Ia spune, mă, jegosule, care porți un tricou patru zile! Ogică, 
ai fost cu mine la mall, ți-ai căutat cel mai ieftin tricou și l-ai purtat patru zile, te rog 
frumos! (…) 

Stelian Ogică: - râde – Pentru că nu am ajuns acasă patru zile, d-aia am și 
schimbat tricoul la mall. Ai stat tu cu mine patru zile? (…) 

Larisa Munteanu: Păi nu, dar e un jegos! (…) 
Cătălin Bordea: Zi cu podul, că înnebunesc aici! Ați făcut dragoste pe podul de la 

Bragadiru? 
Larisa Munteanu: Nu are ce să zică! E, a făcut cu mă-sa, să-l ia dracu! 
Stelian Ogică: Băi, vorbește frumos! 
Cătălin Bordea: Doamne ferește! 
Larisa Munteanu: Păi, vorbește tu naibii frumos, că am venit aici să nu te mai bagi 

în viața mea personală! 
Dan Capatos: Larisa, ești singura fată de aici și singura care vorbește cel mai  
Stelian Ogică: Ai trecut cu mine vreodată podul de la Bragadiru și în ce condiții l-ai 

trecut? 
Larisa Munteanu: Ai trecut cu mă-ta tu podul! 
Dan Capatos: - râde - 
Larisa Munteanu: Să vorbească despre ce-a venit aici. Ce cauți Ogică aici? Ai 

venit să mănânci și tu? 
Stelian Ogică: Cum poți să te duci tu în fața părinților tăi cu un astfel de 

exemplar? Să te pui la masă, s-o prezinți ca pe viitoarea mea nevastă? - râde - 
Dan Capatos: - râde - Moment în care Larisa face un gest ca și cum l-ar lovi cu 

microfonul pe Ogică. 
Stelian Ogică: Te arunc peste balustrada ai! Fii atent că și eu sunt în stare de 

așa ceva! Și mai rău decât tine! 
Cătălin Bordea: Deci, Larisa, ai trecut cu el peste podul de la Bragadiru? 
Larisa Munteanu: Nu am trecut eu! Nu știu ce vorbește! Toată lumea râde. 
Stelian Ogică: Hai să ne jurăm! 
Larisa Munteanu: E, jură-te pe mă-ta! 
Dan Capatos: - râde - E ăla, mă, motanul și vulpoiul de la capul podului… 
Stelian Ogică: Stai, poate nu știe despre pod, că era cu capul în jos și nu 

vedea! Și d-aia! Moment în care Larisa face iar un gest ca și cum l-ar lovi cu 
microfonul pe Ogică. 

Cătălin Bordea: Nu, stați! 
Stelian Ogică: Băi, Dane, acum mi-am dat seama de ce nu știe despre pod! - 

râde - Ai înțeles? Acum am înțeles-o de ce n-a văzut podul. Că era… - râde – 
Cătălin Bordea: Nu-i mai da cu telefonul în cap! Serios… 3000 de euro. 
Dan Capatos: O să-ți imputăm! Vezi că te costă un microfon d-ăla cât nu lucrezi 

tu… ăhă… un weekend -  râde -  
Stelian Ogică: Unde lucrează: La Gara de Nord? Noroc c-o mai ia băiatul 

acesta… 
Cătălin Bordea: E adevărat? Tu ai văzut podul de la Bragadiru? 
Stelian Ogică: Tu nu înțelegi că nu avea cum să-l vadă… că avea alte 

preocupări. 
Larisa Munteanu: Dar eu nu am fost… ce vorbește el. 
Cătălin Bordea: Știi ce spune el, de fapt, acum? 
Larisa Munteanu: Nu știu ce spune! Știu unde vrea să bată, dar nu e adevărat! 
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Stelian Ogică: Hai să ne jurăm! 
Larisa Munteanu: Te juri tu cu mă-ta să te ia. 
Dani: Cătă, explică că eu nu știu despre ce e vorba! 
Cătălin Bordea: Nu pot să explic că nu e încă 12. Că i-aș explica, înțelegi? Dar 

sigur știe! 
Larisa Munteanu: Visează, ar fi vrut și el! 
Stelian Ogică: Nu, era și greu să obținem astfel de rezultate. Dane, e și greu să 

obții astfel de rezultate! 
Larisa Munteanu: Da, aoleu, vezi că chiar îți dau! Larisa se ridică din nou pentru 

a-l lovi pe Ogică. Taci dracu și vorbește în numele tău! 
Cătălin Bordea: Nu, nu, nu! Vorbește la microfon! Încetează! Stai jos, Larisa! 
Sel. 16 (rep. 13.50 - 14.50, sel. Antena 1_13) după ora 24:00 
Stelian Ogică: Nu a văzut podul pentru că avea alte preocupări și s-a… 
Cătălin Bordea: Larisa, ai făcut sex oral, în mașină, în timp ce treceai podul de 

la Bragadiru, că mor aici? 
Larisa Munteanu: Dar voi îl credeți pe mincinosul ăsta? Cum poate să zică așa 

ceva? 
Stelian Ogică: Eu pun o altă întrebare, voi credeți că… ție ți se pare. Bordea, 

că este greu de rezolvat problema  asta? 
Silviu Andrei: Atâtea lucruri deodată! Trebuie să ai atenție distributivă să faci 

așa ceva! 
Larisa Munteanu: Unde vrei să ajungi? 
Dani: Bine, băi? El ți-a făcut? 
Larisa Munteanu: Da. Aș spune mai multe, dar tac din gură. 
Cătălin Bordea: Important e ce-a făcut ea. Ce-a făcut el e scârbos, ce-a făcut 

ea… 
 
- din ediţia difuzată în 16.06.2015 
 

Reporter:A fost răpită fetița?  
Paula Lincan : A fost răpită. Luată și dusă la amantă în casă. Mi-a luat copilul 
aseară, mi-a făcut-o…( expresie bipată). Acest copil a fost luat și dus în altă 
parte, unde n-am știut,  că până la urmă să îmi spună Edi că este la el. El mă 
căuta în disperare să mă bată.  
Reporter:Cum a sărit la tine să te bată? Descrie-mi scena! 
Paula Lincan : În fața blocului la Edi a tras echipajul de poliție. El când s-a dat jos din 
mașină a sărit în fața organelor de poliție la mine să mă bată. Cu pumnii, cu picioarele, 
da! Chip de nebun, chip de nebun cum și-l ia dintotdeauna. Acest om prezintă pericol.  
Pe parcursul materialului au fost prezentate imagini în care apăreau cei doi soți- Paula 
Lincan și Marian Mexicanu. Mai apăreau și alte persoane dar și o mașină a poliției.  
Au intrat invitații în platou – Paula Lincan și Marian Mexicanu.  
Discuția din platou a început cu faptul că Paula Lincan a explicat că nu are o părere 
bună despre actuala soție a lui Marian Mexicanu și nu mai dorește ca fetița lor să mai 
meargă , din acest motiv, în vizită la tatăl ei.  
Paula Lincan : Eu ca mamă , vizavi de fetița mea, nu vorbesc de Edi pentru că este 
major… 
Dan Capatos:  Edi e mare, e… 
Paula Lincan : am considerat că ceea ce am făcut eu până la momentul acesta a 
fost poate un compromis și spun de ce – pentru a-mi lăsa copilul de opt ani în 
casa la o curvă… 
Persoane prezente în studio: Nu, nu, nu… 
Paula Lincan : Las copilul în preajma unui om criminal care îmi face copilul 
curvă, vagaboantă că seamănă cu mine și că va merge cu bărbați și aseară mi-a 
chinuit copilul o oră criticând-o, eu nu mai suport… 
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- din ediţia difuzată în 23.06.2015 
 

Silviu Prigoană: Discutăm noi sau discutaţi cu alcoolista asta din platou? 
Dan Capatos: Eh, acuma... 
Adriana Bahmuţeanu: Care alcoolistă, mă? Care alcoolistă, mă? Eu sunt 

beată acuma?! Băi, nenorocitule, care mi-ai bătut băiatu’! 
Cătălin Bordea: Nu-i mai zi, te rugăm din suflet! Nu-i mai zi! 
Adriana Bahmuţeanu: Nu ţi-e ruşine, mă? Mi-ai bătut băiatu’, mă! O să te 

bată Dumnezeu, ăla în care nu crezi tu! 
Silviu Prigoană: Domnu’ Capatos... 
Adriana Bahmuţeanu: Satana pe pământ care eşti! 
Silviu Prigoană: Domnu’ Capatos... 
Adriana Bahmuţeanu: Satana eşti! 
Dan Capatos: Gata! Gata, Adriana! Bine, oprim, oprim puţin pentru 

publicitate că nu se poate discuta aşa. 
Silviu Prigoană: Domnu’ Capatos...  
Dan Capatos: Vă rog! 
Silviu Prigoană: Păi, domnu’ Capatos... am o rugăminte...  
Dan Capatos: Da... 
Silviu Prigoană: În loc de publicitate, nu vreţi să daţi înregistrarea unde îşi 

umileşte şi-şi bate copiii, unde spune textual: mai bine făceam un căcat lângă 
gard decât pe tine, măi, boule! 

Adriana Bahmuţeanu: Ia daţi înregistrarea în care în ziua de Paşti mă înjură 
de morţi în faţa copiilor! 

Dan Capatos: Da au fost înregistrările alea... 
Silviu Prigoană: (Neinteligibil) 
Adriana Bahmuţeanu: De ce n-o daţi şi p-aia? Ia mai taci, mă, din gură! Să mai 

taci din gură, beţivule care eşti! 
Silviu Prigoană: Taci din gură îi spui lu’ mă-ta, nu mie! Da?! 
Adriana Bahmuţeanu: Îţi bei minţile în fiecare seară! 
Dan Capatos: Gata! Eu am... 
Adriana Bahmuţeanu: Cu scursura societăţii ce-i la tine în casă acolo!  
Silviu Prigoană: Gata! Pa! Pa! 

 

- din ediţia difuzată în 30.06.2015 
 

Dan Capatos: Problema este cum dracu de a făcut fata asta… când e să te ia dracu te 
ia și din pragul bisericii. 
Oana Lis: Măi, Viorel, spune ce dracu căutai cu ea în parc, mai bine! Lasă vrăjeala! 
Viorel Lis: Auzi! Dracu ce înseamnă? 
Cătălin Bordea: Dracu înseamnă… E în latină… E o chestie… Dragule, dragule… 
Oana Lis: Tu visezi să faci dragoste cu Jessica? Tu nu ești sănătos la cap? Revino-ți 
dracu din ideile astea. 
Oana Lis: Mă, Viorel, lasă vrăjeala! Exergia pizdii mă-sii… Spune ce căutai cu fata 
asta în parc! 
Cătălin Bordea: Nu, nu… Vai! 
Oana Lis: Mă, ce treabă ai tu cu ea? Ce dracu ai? Ești nebun la cap? 
Jessica: Nu te supăra, dac-ar fi venit o fetiță mică să-l salute, te-ai fi enervat? Că și ea 
e mai mică decât tine.  
Oana Lis: Da, și cu fusta pân’la cur… Cu fusta pân’la fund, cu țâțele afară… 
Viorel Lis: Care e culmea impotenței? 
Dan Capatos: Să-ți scrântești degetul cu care împingi limba. 
Oana Lis: Lasă dracu guma aia din gură că nu ești mai interesant cu guma-n gură. 
Oana Lis: Taci dracu din gură! Taci dracu din gură! Lasă-mă dracu să (neinteligibil)  
Du-te dracu de-aicea! Lasă-ne-n pace! Doamne ferește! 
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Oana Lis: Taci dracu de drogat! Taci dracu! Du-te dracu! Du-te dracu-n IOR la 
drogații tăi! Lasă-ne dracu-n pace! Da nu mai scap în viața asta de tine! Tu nu 
ești sănătos la cap!  
Oana Lis: Păi mai bine beat decât drogat, prostu dracului! 
Dan Capatos: Nu știu câte doamne ar zice: Domne, am băut până am leșinat.           
N-am leșinat pe mine… 
Ștefan: Până s-a pișat pe ea. 
Dan Capatos: Vorbește, mă, frumos! 

 

- din ediţia difuzată în 08.09.2015 
 

De asemenea, Flori şi Iulia, iubita şi amanta lui Nicolae Guţă, au încercat să se 
agreseze fizic, folosind expresii, precum: 

Iulia: Nu dau în animale, crede-mă! Nu dau în animale! 
Cătălin Bordea: Lasă-l în pace! 
Flori: Fă! Fă, asta! 
Dan Captos: El a făcut-o, el să... 
Iulia: Nu ating animalele! Nu ating animalele! 
Flori: Mă faci tu animal? (neinteligibil) Nesimţita dracu! 
Dan Capatos: Gata! Hei, eşti femeie gravidă! 
Cătălin Bordea: Gata, gata, gata! 
Iulia: Ţi-arăt şi muşchii care-i am, dacă vrei! 
Dan Capatos: Arunc cu apă-n voi!  
Flori: Nesimţito care eşti! (...) 
Pe întreaga durată a emisiunii, invitaţii au discutat în contradictoriu, în ceea ce 

priveşte infidelitatea lui Nicolae Guţă. 
 

 

- din ediţia difuzată în 14.09.2015 
 

În a doua parte a emisiunii a intervenit, în direct, de acasă Flori, iubita lui Nicolae 
Guţă, care s-a hotărât să părăsească casa în care a locuit cu acesta. Narcisa a 
reacţionat atunci când s-au dezbătut relaţiile amoroase pe care Nicolae Guţă le-a avut 
cu Flori, dar şi cu o altă femeie, Iulia. Redăm mai jos fragmente din aceste discuţii: 

Dan Capatos: Deci acum suntem în situaţia în care toate femeile îi dau viteză lui 
Guţă. 

Flori: Eu vorbesc frumos, n-am nimic de... 
Narcisa: Un dement! Un screlozat! Da` d-asta stă cu ea şi o păzeşte ca 

telecomanda.Uiti, dementul ăsta! Uiti, handicapatul ăsta! 
Dan Capatos: Gata! Gata! 
Narcisa: Uiti, handicapa...! Uiti, aşa! Dă cadrul aicea să vadă o ţară întreagă 

cum stă dementul ăsta în casă. 
Nicolae Guţă: Dă cadru pe vedeta asta! 
Narcisa: Uite aşa stă! Uite aşa îi dă anunţul: vezi că mă cac, vezi că ma piş! 

Vezi că nu sunt Narcisa! 
Cătălin Bordea: Hai să ne oprim aicea (neinteligibil)! 
Narcisa: Du-te dracu! 
Nicolae Guţă: Vezi ce frumos vorbeşte fe, fe, asta! 
Narcisa: Du-te dreacu de aici! 
Cătălin Bordea: Da` unde te duci? Vii lângă mine aici? 
Narcisa: Nu vreau să îl văd pe dementul ăsta! 
Dan Capatos: Mai pleacă la plimbare, n-are! 
Nicolae Guţă: Vezi mă ce frumos vorbeşte femeia asta! 
Dan Captos: Da, hai să ne întoarcem la, la Flori. 
Narcisa: Un sclerozat şi-o dementă! Doi demenţi! 
Nicolae Guţă: Da` mumă-ta cum e? 
Dan Capatos: Gata, mă Narciso! Că şi mama ta ai văzut ce făcea. 
Nicolae Guţă: Da` mumă-ta? 
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Narcisa: Mama barem îi bătrână, da` tu? 
Cătălin Bordea: Da` şi el… 
Narcisa: Tu eşti mai tânăr şi eşti sandilău! 
Nicolae Guţă: Eu la toată viaţa am fost (neinteligibil). 
Narcisa: Tu, sandilăule, care eşti! 
Nicolae Guţă: Ca să ştii de la mine! 
Narcisa: Handicapatule! 
Nicolae Guţă: Am fost şi sunt, tu eşti babuşca! 
Narcisa: Tu eşti babet! 
Dan Capatos: Gata măi, nu mai vă mai, c-o ţinem aşa până poimâine! 
Cătălin Bordea: Vrei să stai aici lângă mine? (…) 
 
- din ediţia difuzată în 16.09.2015 
 

Dan Capatos: Stați, mă, liniștiți. Hai să încercăm să înțelegem până la urmă. 
Flori: Stai tu cuminte, nebuno! 
Flori: Ea e femeie ca lumea, ea, nebuna! 
Dan Capatos: Aoleu, cum vorbești Flori, să mor! 
Iulia: Cum m-a luat el pe mine în surprindere, așa l-am luat și eu pe el. A crezut că 
mă joacă pe mine, l-am jucat și eu pe el. 
Flori: L-ai jucat… Cu ce l-ai jucat, fă, tu pe el? Ce vorbești tu că l-ai jucat? Du-te 
naiba de-aicea! Te înregistrezi și aduci filmări porno pe-aici pe la televizor.. 
Iulia: Și? Și? Ți-ai băgat unghiile-n gât? Nu te mai ridica la mine… 
Flori: Du-te naiba de-aicea… 
Iulia: Vezi de treaba ta! Ți-ai băgat unghiile-n gât și… (arătând spre zona pubiană) 
(neinteligibil) dânsa… 
Flori: Nebuno! Discuția a continuat în contradictoriu, invitatele vorbind uneori în 
același timp. 
Cătălin Bordea: Mă, da încetați un pic să… Calmați-vă un pic! Sunt oamenii ăștia 
aici… 
Flori: Păi poți să te calmezi cu… tra-la-la… 
Iulia: Ce, fă, maimuțo? 
Flori: Maimuță ești tu! 
Iulia: Du-te, fă la Zoo! 
Flori: Pisico! 
Dan Capatos: Gata! Gata, gata! (…) 
Iulia: Tu taci, fă, din gură, țăranco! 
Dan Capatos:  Gata! Iar începeţi? 
Iulia: Taci, opărito! 
Iulia: Taci, făi, maimuțo! 
Flori: Opărito, taci! 
Sultan: A ieșit un tămbălău pentru că acest Guță este un măscărici… 
Dan Capatos: Sultan… Măscărici, ne-măscărici, e viața lui… (...) 
Dan Capatos: Te atacă la bărbăție, Guță. 
Flori: Așa-l chema, hai, cățel! Hai după mine! 
Nicolae Guţă: Din când în când să facem pomparea și după aia copilul meu… 
Iulia: Nu m-am mai culcat cu el. 
Sultan: Găina bătrână face ciorba bună, da din când în când trebuie să bagi 
lemne. (...) 
Flori: Adevărul e că ne-am futut bine. 
Moderatorii și-au exprimat dezaprobarea față de limbajul Iuliei. 
Flori: Bă, nesimțito care ești… 
Dan Capatos: Gata, serios, îți iau microfonul. Vrei să-ți iau microfonul? 
Cătălin Bordea: Dă-o dracu de treabă! Se aruncă cu pahare aicea… (...) 
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- din ediţia difuzată în 17.09.2015 
 

Narcisa: Marş! Marş! Marş!  
Dan Capatos: Gata, Narciso! 
Nicolae Guţă: Oo, fără, fără, fără violenţă!  
Narcisa: Marş! Marş! Dă-ti jos găină jumulită! Dă-ti jos! 
Flori: Fă, terminato care eşti,  dă-te jos de acolo! 
Narcisa: Dă-ti jos! Dă-ti jos găină jumulită! Mămăligă împiedicată! 
Cătălin Bordea: Hai să mergem un pic! Hai să mergem la canapea, lasă-i! 
Flori: Terminato, dă-te jos!  
Iulia: Ia uite ce-i aici! 
Narcisa: Paraşută ieftină! 
Flori: Opărito! 
Cătălin Bordea: Hai! Hai, vino încoa`! 
Iulia: Ieftină? De aia a venit după mine? De aia a venit după mine? 
Narcisa: Petardă! Petardă! Petardă! Păi, păi, dacă face elicopter, stai în 

genunchi, nebuno! 
Iulia: Facem din alea ce ne place nouă, ce nu faci tu, fac eu! 
Narcisa: Stai în genunchi, nebuno! Nebuno! Şi cânţi la taragot! 
Dan Capatos: Gata, Flori! 
Iulia: Ce nu faci tu, fac eu! 
Narcisa: Cânţi la taragot, nebunooo! 
Dan Capatos: Gata, Narcisa! Las-o şi pe ea! 
Flori:  Dă-te jos, poate şi (neinteligibil)! 
Narcisa: Nebunoooo! (ţipă) 
Dan Capatos: Las-o şi pe ea să... 
Iulia: Uuuuu! 
Dan Capatos: Gata, Narcisa! 
Narcisa: Uăăăă! (ţipă) 
Iulia: Ce vă place! 
Cătălin Bordea: Taci, mă! Serios! 
Flori: Aşa faci tu, aşa eşti obişnuit, să te, să te... 
Iulia: Ia uite ce bine mă simt! 
Flori: Să te desfaci toată! 
Cătălin Bordea: Las-o un pic, că nu se înţelege! 
Nicolae Guţă: Acuma, m-or condamna telespectatorii, m-or condamna şi or zice: 

nebunu, dar, cum dracu, cum dracu, să nu cazi în păcat?  
Narcisa: Oricum, e o găină împiedicată şi-o balamută, şi-o sărăcie! 
Nicolae Guţă: Na, uită-te aici! Na, uită-te aici, ce să faci? 
Narcisa: Păi, da mi-arăţi mie?! Bă, du-te-n pana mea de aicişa, dă mamilog! 
Nicolae Guţă: Narciso, ea are treaba ei, femeia–i cu motoarele... Uiti, uiti! (Iulia s-a 

ridicat din pat şi şi-a dat halatul jos) 
Narcisa: Eeee, fir-ar-i tu cu (neinteligibil), îţi arunc pălăria pe jos, na! 
Flori: Du-te fă, gândaco! 
Dan Capatos: Gata! Gândaco?! 
Nicolae Guţă: Cum dracu să te abţii?! Cum dracu să nu pici în păcat?! Na! 
Narcisa: Uiti, găina jumulită fraţilor, uitaţi-vă la ea! 
Dan Capatos: Gata! Că ea nu ţi-a făcut nimic! Narciso!  
Narcisa: Ia uiti şi tu, uit-o, petarda! 
Dan Capatos: Las-o! 
Iulia: Ia, ce frumoşi suntem! Păi, nu? 
Flori: E doar aspirator de spermatozoizi! 
Dan Capatos: Aoleu! 
Flori: Asta e! 
Cătălin Bordea: Aoleu! Urât ai dat-o p-asta! Se scrie literatură! 



 8 

Iulia: P-asta n-aţi văzut?! 
Flori: Asta eşti! 
Narcisa: Eşti un supozitor de introdus! 
Dan Capatos: Gata, mă! 
Flori: Aspirator! 
Dan Capatos: Bă, nu mai faceţi comentarii de astea, că stricaţi toată... 
Cătălin Bordea: Zici că sunteţi în galerie, să mor dacă nu! 
Nicolae Guţă: Adevăru-i că, eşti pe turbo kerosen! 
Narcisa: Marş, la coteţ de acolo, găină blondă! 
Cătălin Bordea: Galeria, lăsaţi oamenii! 
Flori: Fă, puturoaso! 
Dan Captos: Bă, ţie nu ţi-a zis nimeni nimic! 
Iulia: Tot io-s bossul! 

 
- din ediţia difuzată în 22.09.2015 
 

Dan Capatos: Important e… important e… 
Nicolae Guță:  Până la urma urmei dacă poți să faci de ce să nu faci? Stau după 

Narcisa acum? Că e pe sistem poși. E pe sistem bătrân. Ne pupăm o dată la 7 ani.  
Narcisa: Și tu pe ce sistem ești mă, tu pe ce sistem ești? Pe sistem de varză călită.  
Iulia: Turbo, turbo. 
Nicolae Guță: … și facem dragoste la 9. Facem dragoste din an în Paște. La               

23 august, la 1 mai , mai facem prin decembrie când tăiem porcii.     
Narcisa: Taci din gură popincăreaso.  
Iulia: Ofilită ca tine. 
Dan Capatos: Auzi… 
Narcisa:Hai veștejito. Mai tacă-ți fleanca de nebună, mămăligă leșinată.  
Iulia: Mai bine la una nebună decât una bătrână ca tine. 
Narcisa: Taci din gură spălăcito. Taci! 
Iulia: Lasă-mă așa, gândac clocit.  
 
 

 Aşa cum reiese din rapoartele de monitorizare avute în vedere de 
Consiliu la aplicarea sancţiunii prin prezenta decizie, din care am exemplificat 
cu fragmentele de mai sus, moderatorul emisiunii a ignorat obligaţiile expres 
stabilite în sarcina sa, de a nu permite invitaţilor să folosească un limbaj 
injurios, obligaţii prevăzute la alin. (3) al art. 40 din Codul audiovizualului. 

 Deşi anterior radiodifuzorul a mai fost sancţionat pentru încălcarea 
aceloraşi prevederi legale, în unele situaţii chiar în cadrul emisiunii „Un show 
păcătos”, totuşi moderatorul a manifestat în continuare o atitudine lipsită de 
fermitate, permiţând invitaţilor să-şi exprime opiniile într-un mod vulgar, 
injurios, de natură să lezeze demnitatea umană. 

 În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (3) lit. e) din Legea 
audiovizualului, Consiliul, în calitate de garant al interesului public în 
domeniul comunicării audiovizuale, are obligaţia să asigure protejarea 
demnităţii umane în orice program audiovizual, indiferent de ora difuzării 
acestuia. 
 Consiliul consideră că dl. Capatos, în calitate de moderator, avea 
obligaţia legală de a găsi metode adecvate pentru ca dialogul cu invitaţii săi 
să fie unul civilizat, având în vedere că moderatorul/realizatorul de emisiuni 
audiovizuale este prezumat de lege ca fiind un arbitru echilibrat şi imparţial, 
astfel încât, prin comportamentul său, acesta să fie un garant al desfăşurării 
emisiunii în limitele cadrului legal reglementat. Intervenţiile sale nu au avut 
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niciun efect în planul conţinutului programului audiovizual difuzat, în sensul ca 
invitaţii să înceteze să mai folosească un limbaj vulgar şi jignitor.  

Lipsa fermităţii intervenţiei moderatorului, în sensul stopării folosirii de 
către invitaţi a unui limbaj injurios, a creat percepţia potrivit căreia dl. Capatos 
a fost, în esenţă, un spectator în cadrul propriei emisiuni, ceea ce a contribuit 
la atingerea ratingului dorit. 

Faţă de împrejurarea că sancţiunile aplicate anterior, pe parcursul 
ultimului  an, pentru încălcarea aceloraşi prevederi legale, nu şi-au produs 
efectul scontat de prevenţie şi nu au determinat radiodifuzorul să adopte o 
conduită de respectare a dispoziţiilor legale, şi, constatând că ediţiile 
emisiunii „Un show păcătos” din perioada 11 mai – 22 septembrie 2015 au 
avut un conţinut de natură să lezeze demnitatea şi principiile moralei prin 
limbajul licenţios folosit, membrii Consiliului au propus, ţinând cont de criteriile 
de individualizare prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, 
sancţionarea radiodifuzorului cu amendă în cuantum de 50.000 lei.   

Supusă la vot, propunerea de sancţionare a fost adoptată cu respectarea 
condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului  
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. ANTENA TV GROUP S.A., titularul licenţei  
audiovizuale nr. TV 012.4/25.01.1993 şi al deciziei de autorizare nr. 025-
4/14.06.1994, pentru postul de televiziune ANTENA 1, se sancţionează cu  
amendă în cuantum de 50.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 40 alin. 
(3) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului 
audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea 

audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de 
contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei 
plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.  

 
Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea  

nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul  
S.C. ANTENA TV GROUP S.A. are obligaţia de a transmite în 
următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin          
3 ori, în intervalul orar 18.00 - 22.00, din care o dată în principala 
emisiune de ştiri, următorul text: 

 

  „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune  
ANTENA 1 cu amendă de 50.000 lei, întrucât, în unele ediţii ale emisiunii “Un 
show păcătos”, difuzate în perioada 11 mai – 22 septembrie 2015, invitaţii şi, 
uneori, moderatorul au folosit un limbaj injurios, de natură să afecteze 
demnitatea umană şi principiile moralei. 



 10 

 Potrivit art. 40 din Codul audiovizualului, moderatorii, prezentatorii şi 
realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită 
invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă.” 
 

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 
 

LAURA GEORGESCU 
 

 
 
Serviciul juridic şi reglementări, 

      Dumitru Ciobanu  
 
 
  Consilier juridic Cătălina Anca Bârlea 


