
  

 

CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI 
Autoritate  publică  autonomă 

Bucureşti, ROMÂNIA 
Bd. Libertăţii  nr.14,    sector 5,   cod 050706 

  Fax: (004)021-305.53.54  Tel./fax: (004)021-305.53.56    
www.cna.ro      TelVerde : 0.800.888.555     e-mail : cna@cna.ro 

Decizia nr. 479 din 29.09.2015 
privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A. 

 
 

- pentru postul de televiziune KANAL D 
 
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 29 septembrie 2015, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare în baza reclamaţiilor 
înregistrate la CNA cu nr. 6922/22.07.2015, 6933/23.07.2015 i 6967/24.07.2015, cu privire la 
emisiunea WOWBiz difuzată  în zilele de 21, 22 i 23 iulie 2015 de către postul KANAL D. 

Postul de televiziune KANAL D aparţine radiodifuzorului S.C. DOGAN MEDIA 
INTERNATIONAL S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 150.5/30.05.2006, decizia de autorizare 
audiovizuală nr. 1239.0/30.01.2007 şi reautorizare nr. 1239.1- 5/18.08.2009). 

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea rapoartelor de monitorizare şi a 
vizionării înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. DOGAN 
MEDIA INTERNATIONAL S.A. a încălcat prevederile ale art. 40  
alin. (3) din Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului 
audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare. 

Conform prevederilor art. 40 alin. (3) 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. 

Postul de televiziune Kanal D difuzează, în direct, de luni până joi, începând cu ora 
22.30, emisiunea de divertisment WOWBiz, prezentată de Mădălin Ionescu şi  
Adelina Pestriţu. Ediţiile emisiunii au fost difuzate cu semnul de avertizare 12, până la ora 
23.00, iar după această oră cu marcajul 15.  

Potrivit rapoartelor de monitorizare analizate, pe parcursul ediţii emisiunii WOWBiz, 
difuzate în zilele de 21, 22 i 23 iulie 2015, s-a discutat despre viaţa amoroasă a lui Leo de la 
Strehaia, context în care unii dintre invitaţi au folosit un limbaj injurios, violent şi vulgar, cu 
conotaţii sexuale, de natură să afecteze demnitatea, valorile, principiile şi normele morale ale 
publicului. 

Exemplificăm din conţinutul rapoartelor de monitorizare: 
 
- În cadrul ediţiei din 21.07.2015 singurul subiect abordat a fost via a amoroasă a lui 

Leo de la Strehaia, care este foarte indecis în ceea ce prive te partenera de via ă pe care 
i-o dore te. Bărbatul a fost prezent în studioul emisiunii împreună cu Loredana Chivu, după 

ce a petrecut un week-end în Delta Dunării alături de Renata i de Dana, mama Renatei. 
Emisiunea a fost difuzată în interval orar 22:29 – 00:37 i a con inut motivul 

restric ionării programului minorilor sub 12 (Programul poate con ine scene cu limbaj 
licen ios), respectiv 15 ani (Programul poate con ine scene cu limbaj licen ios i/sau 
comportament frivol). 

Invita i: Leo de la Strehaia, numit “prin ul iganilor” Loredana Chivu, femeie pe care 
Leo dore te să o cucerească – dansatoare i fostă asistentă tv, Maria, mama lui Leo i 
Lucian  Iordănescu, psiholog. Prin interven ie telefonică: Anca, prezentată ca so ia lui 
Leo. 

Titluri: Furtună-n Deltă înainte de marea bătălie! Leo, Dana i Renata nu i-au stăpânit 
nervii nicio când peisajul le cerea calm… Imagini oc! Leo a fugit de iubitele lui i s-a dus la 
altă femeie! Este seara în care prin ul iganilor va lua decizia care o a teaptă toată ara! 
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Leo, între ciocanul Renatei i nicovala Loredanei! Îi îndepline te visul lui Leo? Loredana 
Chivu vine în platou! Când vor vedea aceste imagini, Renata i Dana vor scoate flăcări pe 
nas! Leo: „Am făcut dragoste cu Renata, iar Dana stătea lângă noi i se făcea că 
doarme!” Leo: „Renata gemea mai încet să nu o trezească pe mama ei”. Verdict oc în 
cazul patrulaterului amoros! De ce umblă Leo după mai multe femei! Dr. Lucian 
Iordănescu: „Leo nu a fost dorit la na tere”. Maria: „Am vrut să-l avortez pe Leo”. Dr. Lucian 
Iordănescu: „Pe Leo nu-l interesează vânatul, ci vânătoarea”. Dr. Lucian Iordănescu: „Leo, tu 
e ti un client al Renatei i al Danei”. 2015 D.H. Bătălia de la Delta Dunării! Leo, Renata i 
Dana au fost protagoni tii unei lupte care a intrat în istoria tv! Loredana Chivu: „Sunt hotărâtă 
să încep o rela ie cu Leo!!!” 

Leo de la Strehaia intră în platoul emisiunii în aceea i manieră ca i în cadrul edi iilor 
anterioare: pe acordurile unei manele interpretată special pentru el de către un lăutar, înso it 
de o dansatoare, care execută mi cări specifice registrului muzical interpretat. Leo de la 
Strehaia a aruncat cu bancnote de 50 de lei, iar bancnotele au rămas pe podeaua platoului 
pe toată durata emisiunii, constituind, practic, parte din decor. 

S-a difuzat un material înregistrat, din Delta Dunării, în care Leo este înso it de Renata 
i mama acesteia, iar bărbatul oferă mai multă aten ie mamei. Leo mărturise te faptul că o 

iube te pe Dana, mama Renatei, o îmbră i ează, îi atinge picioarele, iar Renata este vizibil 
deranjată de comportamentul lui Leo. Materialul a cuprins i cuvinte pe care radiodifuzorul le-
a acoperit cu bip-uri. 

În cadrul materialului, s-au difuzat imagini cu Renata în timp ce î i aplică o frunză de 
nufăr în dreptul sânilor. 

Voce din off: i, după cântecelul vesel, a urmat o scenă care l-a intimidat până i pe cel 
care conducea barca! 

Renata: Pot să fac a a! Fac a a! Moment în care Renata descoperă un sân din sutien 
i îl acoperă cu o frunză. 

Reporter: Îmi cer scuze că î i in microfonul! Pute i să mă înjura i, dragi 
telespectatori! 

Renata: Nu mai am de unde! Stai a a! Rupe o parte din frunza aplicată pe sânul drept 
i o aplică pe sânul stâng, sân pe care îl scoate din sutien. Uite a a! E bine? 

Reporter: Păi ce faci, măi, Renata? A a… 
Renata: Fac tratament. Stai! Leo trage de bretelele sutienului. 
Leo: Le la i pe alea ca sutien acuma! Stai! Detaliu pe sâni. 
Reporter: Faci tratament la… 
Renata: Fac tratament la sâni! 
Reporter: La REN i la ATA? Detaliu pe sâni. 
Leo: Mie a a îmi place s-o văd!  
Renata: REN i la ATA, da! 
Reporter (către cel ce conducea barca): Ce notă îi da i? O notă! 
Bărbat: Zece! 
Reporter: Nota zece? 
Renata: Mul umesc! Dar tii ce e tare? Că la coală tot zece luam! Detaliu pe sâni. 
Reporter: Zece pe burtică a a, nu? 
Renata: Nu, zece în carnetul de note! 
Moderatorul a precizat faptul că materialul difuzat a fost filmat înainte de izbucnirea 

conflictului dintre Leo i cele două femei (Dana i Renata). 
Leo dezvăluie că a făcut dragoste cu Renata (în vacan a de pe litoralul bulgăresc), 

iar Dana, mama acesteia, era în pat, prefăcându-se că doarme: 
Leo: Când am fost în Bulgaria plecat cu amândouă, ele tot î i găseau de lucru. Când 

pleca Dana din cameră, mă lăsa cu Renata. Când pleca Renata, mă lasă cu Dana. 
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Loredana Chivu: Adevărat? 
Leo: Adevărat, da! Iar, odată, am făcut dragoste cu Renata, i Dana era lângă noi. 
Loredana Chivu: Acum, recent? 
Leo: Acum câteva zile, când am fost în Bulgaria. Săptămâna trecută. 
Loredana Chivu: Cum adică Dana era lângă voi? 
Leo: Era lângă noi în pat, dar se prefăcea că doarme. 
Loredana Chivu: Doamne fere te! 
Leo: i Renata ipa mai încet. 
Loredana Chivu: Nu cred a a ceva! 
Leo: Păi dacă ea s-a urcat pe mine! Păi, zi i tu, cum pot să mă ab in? 
Loredana Chivu: Doamne… eu sunt ocată! 
În continuare, în platoul emisiunii a intervenit un psiholog care a analizat caracterul i 

comportamentul lui Leo de la Strehaia. Psihologul a afirmat că bărbatul nu a fost dorit la 
na tere, iar Maria, mama acestuia, a confirmat faptul a avut inten ia de face întrerupere de 
sarcină atunci când a fost însărcinată cu Leo. 

Psihologul a mai analizat i eventuala situa ie în care se află Leo, aceea de a avea 
rela ii intime cu mama i fiica. Moderatorul a prezentat imagini filmate în camera de hotel cu 
Leo, Dana i Renata (îmbrăca i în halat sau doar cu prosoape), în care Leo le ine pe 
genunchi pe ambele femei. Referitor la acestea, reac iile din platou sunt următoarele: 

Lucian  Iordănescu: E vorba de educa ie, de morală! Păi, i morala de aici nu se 
potrive te cu aia din sala ailaltă!  

Maria: i cine e de vină? Aia bătrână! Că n-a învă at-o apte ani de acasă! Să de i 
fata, s-o vândă. Să nu vândă fata! A vândut fata pe bani! 

Mădălin Ionescu: Ia, uita i-vă la aceste imagini! E o chestie de boală? Uita i-le pe 
amândouă pe picioarele lui Leo! 

Leo: Crede i că pe ele… ele, dacă le place să fie un cu un singur bărbat… întrebam, 
dacă pe ele le excită treaba asta? 

Lucian  Iordănescu: Cu unul singur? Ăsta e cazul numai când e iubire. Iubirea 
înseamnă fuziune i iubirea nu e de două ori în via ă. E o singură dată! Dacă a trecut la al 
doilea sau al treilea, aia de dragoste, atâta tot! Că mi-a zis mie o prietenă, mai era i 
profesoară de religie, mi-a zis: Cum spui a a? Păi, dar eu am avut mai mul i iubi i! i tu le 
zici iubi i? Da! Păi, cum să le zic? Zi-le clien i! i cu asta ai rezolvat problema! 

Leo are un limbaj licen ios: 
Leo: Ea spunea, Dana, că mă iube te. 
Lucian  Iordănescu: Păi, ce, o durea gura? 
Leo: Păi, sta i pu in! i Renata zicea tot la fel, că mă iube te. Pe Renata am prins-o 

cu al ii, dar pe Dana, nu! 
Loredana Chivu: Deci, înseamnă că Dana te iube te sincer i adevărat! Vrei s-o 

chemăm în platou? 
Lucian  Iordănescu: Nu! N-a avut ocazia… în competi ie. 
Loredana Chivu: Cred că n-a avut ocazia s-o prindă! Cum, mă, nu le-ai prins pe 

amândouă, la Pite ti, cu acela i bărbat? 
Leo: Nu le-am prins că erau unul peste altul! 
Loredana Chivu: Erau înso ite… 
Lucian  Iordănescu: Nu, dar a ce miroseau! A a… ca iz! 
Leo: A pulă! 
Loredana Chivu: A… nu! 
Mădălin Ionescu: Hei! Hei, Leo, băi, ai înnebunit! Ce-ai, mă! 
Adelina Petri u (distrată): Vai! Leo, cum să scapi… Doamne fere te! 
Mama lui Leo vorbe te în limba romani. (…) 
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Leo: Ele, în ultimul timp, au ie it amândouă cu acela i bărbat. 
Lucian  Iordănescu: E dovada cea mai bună! 
Leo: E dovada, ce? Că le place să stea cu un singur bărbat! Le atrage! 
Lucian  Iordănescu: Cât timp? 
Leo: Nu contează! O noapte, două, cinci… 
Lucian  Iordănescu: Păi, dar aia nu înseamnă iubire! Le atrage în clipa aia, pentru că e 

o chestie de competi ie. 
Leo: Cum î i doresc să facă ele sex cu acela i bărbat? Eu vreau să tiu! Ele sunt 

nebune sau nu? 
Lucian  Iordănescu: Nu! Sunt pervertite!  
S-au difuzat imagini înso ite de men iunea IMAGINI CARE POT AFECTA EMO IONAL 

TELESPECTATORII! Moderatorul a precizat faptul că urmează un rezumat al „disputei 
teribile” din Delta Dunării. 

A intervenit telefonic Anca, so ia lui Leo, care a avut o dispută verbală cu mama lui Leo, 
soacra acesteia: 

Anca: Soacra mea, aia de acasă… care stau eu cu ea de atâ ia ani de zile i suport 
toate prostiile la fiul ei. 

Maria: De mine, care am crescut-o! 
Anca: M-a crescut ea pe mine? Ea vorbe te foarte urât de mine, dar ea nu tie… Ea nu 

tie că la mine se întoarce acasă? i ce-o să-i fac eu acasă, când o să vină? (…) 
Maria: Ce-o să-mi faci? Mă dai afară din casă, proasto! Mă dai afară, proasto! Tu e ti 

o proastă! 
Mădălin Ionescu: Nu-i mai spune i a a! 
Anca: Are depresie la cap! Zice că-i bolnavă cu capul… neinteligibil. 
Leo: Vă rog eu frumos să-i tăia i microfonul Ancăi! 
Maria: Tu e ti o proastă! E ti o proastă! 
Mădălin Ionescu: Nu-i mai spune i a a, doamnă! O provoca i. 
Anca: neinteligibil… e o femeie bolnavă… neinteligibil… 
Leo: Dacă vrea drept la replică, să vină în altă emisiune! Nu o las să vorbească! Vă rog 

eu, închide i-i telefonul! 
 

- Pe parcursul ediţiei din 22.07.2015 în care s-a discutat despre conflictul care a avut loc 
în Delta Dunării între Leo de la Strehaia, Dana Criminala şi Renata s-a folosit un limbaj injurios 
şi cu conotaţii sexuale. 

Invita i: Leo de la Strehaia, numit “prin ul iganilor”, Loredana Chivu, Renata – fosta 
iubită a lui Leo; Dana Criminala – mama Renatei; Maria – mama lui Leo de la Strehaia; Anca 
– fosta soţie a lui Leo de la Strehaia (dintr-un alt platou al emisiunii); operatorul şi reporterul 
care i-au însoţit pe Leo de la Strehaia, Renata şi Dana Criminala în Delta Dunării. 

Titluri afişate pe ecran: RENATA ŞI DANA VIN ÎN PLATOU. SUNT FURIOASE!; 
BRUNETELE LUI LEO I-AU DEVENIT DIN IUBITE... INAMICE!; PRINŢUL A ALES-O PE 
LOREDANA SĂ-I FIE "PRINŢESA DE LA STREHAIA", MAMA ŞI FIICA FIERB!; RENATA: 
"ÎN FIECARE ZI, IUBEŞTI PE ALTCINEVA, LEO. DE FAPT, EU SUNT IUBIREA TA";  
URMEAZĂ: ATAC FRONTAL! MAMA LUI LEO ÎŞI VREA INAMICELE LA PĂMÂNT!; 
URMEAZĂ: ÎN 30 DE SECUNDE, REACŢIA BRUNETELOR!; LEO: "SUNT FOARTE TRIST 
CĂ NU E LOREDANA LÂNGĂ MINE"; CE ÎI LIPSEŞTE PRINŢULUI ŢIGANILOR S-O FACĂ 
PRINŢESĂ DE STREHAIA?; LEO: "NU MAI SIMT NIMIC PENTRU RENATA ŞI DANA"; 
URMEAZĂ: IMAGINI NEEDITATE DE LA BĂTĂLIA DIN DELTA DUNĂRII!; URMEAZĂ: 
MAMA LUI LEO VINE SĂ-L APERE DE ACUZELE BRUNETELOR! CE S-A ÎNTÂMPLAT ÎN 
DELTĂ?; LEO, RENATA ŞI DANA AU FOST PROTAGONIŞTII UNEI LUPTE CARE A 
INTRAT ÎN ISTORIA TV!; MAMA ŞI FIICA ÎŞI SPUN PARTEA DE ADEVĂR! CE S-A 
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ÎNTÂMPLAT ÎN BĂTĂLIA DIN DELTĂ?; LEO: "CRED CĂ TU, DANA, VORBEŞTI CU 100 
DE BĂRBAŢI ŞI RENATA LA FEL"; LEO: "NU VISEZ DECÂT SĂ FIU CU LOREDANA"; 
MAMA LUI LEO LE VREA PE RENATA ŞI PE DANA DEPARTE DE FIUL EI!; PENTRU A NU 
EXISTA CONTROVERSE VĂ PREZENTĂM BĂTAIA DIN DELTĂ FĂRĂ EFECTE DE 
MONTAJ!; SE ÎNTÂMPLĂ ACUM! ANCA, SOŢIA LUI LEO, A VENIT ÎN TROMBĂ LA SEDIUL 
KANAL D!!!; URMEAZĂ: ANCA, SOŢIA LUI LEO, FAŢĂ ÎN FAŢĂ CU RENATA ŞI DANA; 
ANCA: "NU VREAU DRAGOSTE DE LA LEO, VREAU SĂ SE ÎNTOARCĂ ACASĂ, LA 
COPI"; MARIA: MAMA LUI LEO: "DANA ŞI RENATA MI-AU MÂNCAT TOŢI BANII"; LEO: 
"CASA DE LA STREHAIA, CARE E PE NUMELE ANCĂI, VALOREAZĂ 1 MILION DE 
EURO"; LEO: "EU VREAU SĂ FIU DOAR CU LOREDANA, SUNT CU LOREDANA! ". 

Ediţia monitorizată a debutat cu interpretarea unei melodii dedicată lui Leo de la 
Strehaia, iar Leo a aruncat cu bancnote de 100 de euro. Dansatoarele au purtat ţinute 
sumare şi au executat mişcări specifice genului muzical abordat de către interpretul melodiei. 
Banii aruncaţi au constituit parte din decor, rămânând pe podeaua studioului pe toată durata 
emisiunii. 

După ce au fost invitate în platou Renata şi Dana Criminala, a fost difuzat un material 
care a prezentat o retrospectivă a ediţiei precedente  în care Loredana Chivu a fost invitată. 
În ediţia precedentă, Leo de la Strehaia a declarat că doreşte să se însoare cu Loredana. 
După difuzarea materialului, Renata şi mama ei au comentat decizia lui Leo. 

Leo de la Strehaia: Aş fi vrut să fie şi Loredana cu mine pe canapea dar, din păcate, 
este plecată la un job.  

Renata: Eu cred că Leo este supărat acum că l-am dat în fapt cu acele mesaje. 
Leo de la Strehaia: Ehh... pula... crezi că pune botu’ Loredana la ce spui tu? 
Renata: Păi, nu... Adelina a văzut cu ochii ei. 
Mădălin Ionescu: Ai grijă la limbaj, mi s-a părut că ai zis ceva... 
Leo de la Strehaia: Da... 
Mădălin Ionescu: Băi, eşti teribil, pe bune! Nu te uita la ceas că la nicio oră nu poţi 

să spui aşa ceva. Serios! 
Leo de la Strehaia: Am vrut să văd dacă a trecut de 11. 
Mădălin Ionescu: Eu ştiu că tu, tu eşti în viaţa ta în permanenţă, da’... suntem într-

un platou de televiziune.  
Leo de la Strehaia: Altădată, îmi dădea mie Renata... 
Renata: Ar fi încercat să o scape cu orice preţ. 
Leo de la Strehaia: Da’ altădată când scoteai briceagul la mine, cum e? 
Adelina Pestriţu: Renata, e adevărat că l-ai mai agresat pe Leo? 
Renata: Hai să fim serioşi! 
Leo de la Strehaia: Da, a scos şi briceagul la mine! 
Renata: Care briceag? 
Leo de la Strehaia: E smardoaică! Vorbesc serios. 
Dana Criminala: Ţi-a tăiat şi gâtul, nu? 
Adelina Pestriţu: Când s-a întâmplat? 
Leo de la Strehaia: Tot timpul! (Neinteligibil). 
Leo de la Strehaia: Eu am trecut pe lângă ea, eu nu mă aşteptam niciodată că Renata 

dă cu sprayul. Vorbesc serios! 
Renata: Trebuia să o scap pe mami de tine. 
Leo de la Strehaia: Eu mă certam cu Dana. 
Mădălin Ionescu: L-ai şi scuipat, Renata. 
Leo de la Strehaia: Deci, Renata m-a scuipat... Păi, ea e învăţată să scuipe când 

face sex şi numai scuipă. 
Renata: Păi, dacă sunt ţigancă, normal. 
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Mădălin Ionescu: Hei, hei!  
Adelina Pestriţu: Nu avem nevoie de detalii. 
Mădălin Ionescu: Hai, chiar n-avem nevoie de detalii!  
Renata: Aşa fac rudăresele. 
Dana Criminala: Sau ursărese! 
Renata: Da, doamna Maria! Îmi cer scuze faţă de dvs, dar eram foarte nervoasă pentru 

că şi el mă înjura pe mine de mama mea şi am reacţionat şi eu la fel. 
Maria: Trebuia să-l laşi! Trebuia să-l laşi să vorbească, să nu dai cu sprayul în el. Şi 

dacă-l omorai? Ai văzut că nu mai are aer? Nu mai avea aer, că el n-are voie să primească 
aer de ăla. 

Dana Criminala: Păi şi el putea să o omoare pe Renata când o strângea de gât. 
Leo de la Strehaia: Păi când am strâns-o eu de gât pe Renata? 
Maria: Dai şi tu cu gura, cioartă! Curveştină, dai şi tu unde ai dat pizda la el? 
Mădălin Ionescu: Nu-i spuneţi aşa. 
Dana Criminala: Păi dacă nu vorbiţi frumos...  
Leo de la Strehaia: Mamă, nu mai vorbi prostii!  
Dana Criminala: Nu mai vorbesc nici eu elegant. 
Maria: Ai dat şi tu pizda pe furiş. Vorbeşti şi tu vorbeşti? 
Dana Criminala: Păi vorbiţi frumos, respectaţi telespectatorii care ascultă. 
Maria: Ce să vorbesc frumos că tu te-ai iubit cu ginerele, cu amantul fetei. 
Dana Criminala: Nu aveţi nicio dovadă dvs. ce am făcut io. Până la acuzaţii de genu’ 

ăsta, puneţi-vă în temă. 
Maria: Da’ tu, nu ţi-e ruşine ce ai făcut înaintea fetii? 
Dana Criminala: Nu mi-e absolut deloc ruşine pentru ceea ce fac. 
Maria: E vedete că le-am făcut pe banii mei, pe asta care omora copilul meu. Uite, 

asta, cioara asta! 
Mădălin Ionescu: Nu-i spuneţi aşa, doamnă. 
Maria: Cioara asta omora copilul meu. 
Mădălin Ionescu: Doamnă, nu-i spuneţi aşa! 
Adelina Pestriţu: Doamnă, vă rog să vă liniştiţi. 
Maria: Da’ ce să-i spun, domnu’ Mădălin? Că-i o cioară, o ţigancă împuţită! 
Mădălin Ionescu: Nu-i spuneţi aşa. 
Maria: O cioară, o ţigancă împuţită! 
Mădălin Ionescu: Păi, nu... Şi dvs. sunteţi ţigancă, nu jigniţi. 
Maria: Nu s-a gândit că mi-a mâncat galbenii şi banii mei să nu dă cu spray? Nu se 

gândea? Cum dădea cu spray? Şi dacă-l omora? Că ştia că n-are voie să intre aer d-ăla... 
Renata: Păi, doamna Maria... 
Maria: (Neinteligibil) te duceai la puşcărie. Te duceai la puşcărie! Tu aveai viaţă bună? 

Aveai să mai faci dragoste cu mama împreună? 
Leo de la Strehaia: Da’ lasă-mă în pace! Că n-am nicio treabă cu ele, nu mai vreau cu 

ele. 
Maria: Şi cu nevasta ta şi cu cioarele astea care m-ai mâncat de două luni de zile! 
Leo de la Strehaia: Da, astăzi vrei să fiu cu Loredana, mâine vrei să fiu cu Anca. 
Maria: M-ai mâncat de două luni de zile, m-ai mâncat!  
Leo de la Strehaia: Ai zis că-mi dai bani, mâine să-mi dai un milion de euro să plec cu 

Loredana în America. 
Maria: Ai umflat ficaţii în mine cu cioarele ăstea de două luni! 
Dana Criminala: Păi, da’ ce ne-a făcut el nouă nu aţi văzut?  
Renata: Da’ el când m-a strâns de gât, nu aţi văzut? 
Maria: Păi c-a dat ea cu cutia de pastile, n-ai văzut c-a dat ea? 
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Renata: Nu, nu... m-a strâns de gât... 
Maria: Ea a sărit prima dată, cum se vede la televizor.  
Renata: M-a strâns de gât la restaurant.  
Maria: Ia, dă-i acolo la pastile! 
Mădălin Ionescu: Nu, da’ pe drumul de la restaurant la hotel, a fost o secvenţă. 
Dana Criminala: A strâns-o de două ori de gât. 
Maria: A dat ea prima dată cu pastilele. 
Renata: Doamna Maria, nu înţelegeţi? Când am plecat de la restaurant el m-a 

strâns primul de gât de două ori şi dup-aia a aruncat mami cu pastile. 
Leo de la Strehaia: Păi, da’ Mădălin... da’ mi-e ruşine să vorbesc că-i mama aici. Ei 

îi place să fie strânsă de gât, îi dai palme... 
Mădălin Ionescu: Hai, mă! Termină şi tu cu prostiile astea! Lasă anumite situaţii, 

alea nu erau gesturi d-alea... intime. 
Leo de la Strehaia: Chemaţi-vă beep să vă ducă la Bucureşti. 
Dana Criminala: O să ai o surpriză! 
Leo de la Strehaia: Hai, să văd cine vine după voi. Hai, să vedem cine vine după voi. 
Dana Criminala: Mă, eşti nebun la cap?  
Leo de la Strehaia: Hai, mă, să vedem! 
Dana Criminala: Vrei să-ţi spun cine vine după tine, nebunule? 
Leo de la Strehaia: Hai, să vedem cine vine după voi! (Dana şi Renata intră în camera 

în care au fost cazate, urmate de Leo). 
Renata: Moartea vine după tine să te ia! Hai, marş afară! Du-te la Bucureşti! 
Leo de la Strehaia: Păi, normal! Chemaţi-vă pulăreii! 
Renata: Păi, normal! Hai, marş! 
Dana Criminala: Ia-ţi viteză! Că eşti în plus! Mai repede. Hai, ia-ţi şi pastilele alea 

şi înghite-le că eşti depresiv! Ce faci? (Dana aruncă un tub cu pastile către Leo, iar Leo 
enervat de gestul acesteia, se îndreaptă către ea şi o apucă cu mâna de gât. Imaginea este 
uşor blurată). 

Renata: Nu da tu în mami! 
Leo de la Strehaia:  Vă rup pe amândouă! Deci, dacă mai ridicaţi mâna la mine, vă 

omor! (a intervenit reporterul Kanal D pentru a-i despărţi pe cei trei)  
Leo de la Strehaia: Fă, tu nu dai în mine (îndreptându-se către Dana şi  

îmbrâncind-o). 
Renata: Nu dai tu în mami, beep! 
Reporter: Nu da! Băi, gata, terminaţi!  (încercând din nou să îi despartă pe cei doi şi să 

îl calmeze pe Leo). 
Renata: Ai dat în mami!  
Leo se îndreaptă din nou către Dana, o împinge spre pat, aceasta se dezechilibrează 

uşor şi intervine fata ei, Renata, care îi pulverizează lui Leo, în faţă, spray paralizant. 
Leo de la Strehaia (pe un ton ameninţător): Gata, gata, gata!  Ce ai mă, mi-ai dat cu 

spray? 
În fundal se aud ţipete, iar o voce feminină afirmă: Nu mai da, bă! Terminaţi.  
Leo de la Strehaia: Mi-a dat cu spray, băi! Adi, dă-mi ceva că mi-a dat cu spray în ochi!  
Reporter: Vino aici, vino aici! 
 

- Pe parcursul ediţiei din 23.07.2015, invitaţii Leo de la Strehaia, zis prin ul iganilor, 
au fost: mama lui Leo (în direct) i Renata. i în această edi ie a emisiunii, care s-a dorit a 
fi i o retrospectivă a celor mai interesante momente din sezonul care s-a încheiat în seara 
respectivă s-a folosit un limbaj licen ios. 
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 Titluri i texte afi ate pe ecran: PLEACĂ ÎN VACAN Ă CU CEA CARE ÎI VA 
DEVENI MIREASĂ; PE CINE FACE LEO PRIN ESĂ DIN STREHAIA?; LOREDANA, 
RENATA SAU DANA? LEO IA DECIZIA VIE II, Î I VA ALEGE IUBIREA!; ALEASA LUI VINE 
ÎN PLATOU!; LEO DE LA STREHAIA, DRAGOSTE CU NĂBĂDÂI CU MARILE IUBIRI; DUPĂ 
EMISIUNE PIRANDA A IZBUCNIT I NERVII NU S-AU MAI SFÂR IT; PLEACĂ ÎN 
VACAN Ă CU CEA CARE ÎI VA DEVENI MIREASĂ! LORE, RENATA SAU DANA?; LUI LEO 
I S-A FĂCUT RĂU ÎNAINTE DE EMISIUNE!; IMEDIAT IMAGINILE CARE PUTEAU FI 
DRAMATICE!; PE CINE FACE LEO ”PRIN ESĂ DE STREHAIA?”LOREDANA, RENANTA 
SAU DANA?; LEO:”MI-AM DAT SEAMA CĂ NU SUNT COMPATIBIL CU LOREDANA”; 
INCREDIBIL! RENATA I-A ADUS ”ZESTREA” MAMEI LUI LEO -500 DE EURO; ATRA LUI 
LEO SE REVOLTĂ! NU O ACCEPTĂ PE RENATA! 

La ora 22:29 în platou î i face apari ia un cântăre  de manele, ce interpretează o 
melodie dedicată lui Leo de la Strehaia. Toată lumea din studio dansează pe ritmurile 
melodiei. Alături de Leo de la Strehaia se află mai multe domni oare îmbrăcate în inute 
provocatoare (rochii foarte decoltate, mulate i scurte, pantaloni foarte scur i), care 
dansează pe lângă acesta cu mi cări specifice genului muzical manelistic. 

A fost difuzat un material con inând diverse fragmente din emisiunile la care a 
participat Leo de la Strehaia alături de domni oare cu care la un moment dat a încercat sau 
a format un cuplu. (Beyonce de România,  Loredana Chivu, Dana, Renata etc). 

A intrat în direct Maria, mama lui Leo, pentru a- i spune părerea cu privire la 
persoana pe care o va alege Leo pentru a-i fi alături. Maria i-a manifestat dorin a ca Leo 
să formeze un cuplu din acea seară cu Loredana. 

A fost dată legătura în direct reporterului Kanal D, care se afla într-un alt platou alături 
de membrii familiei lui Leo pentru a le cere părerea cu privire la alegerea pe care o va face 
acesta. Majoritatea membrilor familiei i-a manifestat sus inerea fa ă de Loredana,  ea 
fiind considerată cea care s-a purtat cel mai civilizat i frumos, atât cu Leo, cât i cu 
întreaga lui familie. Au fost i voci care au sus inut-o pe Anca, Olga-sora lui Leo, 
considerând că Anca este nevasta sa i a a ar trebui să rămână. 

Cu cine să rămână Leo? 
Olga, sora lui Leo: Cu Anca. Niciodată nu o să las pe nicio târfă de-a lui. 
Mădălin Ionescu: Au, au au… 
Olga, Sora lui Leo: Toată ara, nicio curvă de-a lui… 
Mădălin Ionescu: Gata, gata… 
Leo de la Strehaia: Da i-o afară. 
Mădălin Ionescu: Anca, nu îi mai ine microfonul la gură.  
Conversa ia a fost întreruptă i a fost dată legătura în studio, urmând pauza 

publicitară. 
După pauza publicitară, la ora 23:00, în studio a fost interpretată o nouă melodie de 

manele. Invita ii din studio i domni oarele îmbrăcate provocator, dansau  pe ritmurile 
melodiei, în timp ce Leo de la Strehaia, aflat în mijlocul dansatorilor, inea în mână un teanc 
de bancnote pe care le arunca spre interpretul piesei i pe pieptul unei domni oare care 
dansa provocator, fiind îmbrăcată cu o rochie foarte decoltată, mulată i scurtă. Banii 
arunca i în timpul dansului au rămas pe podeaua studioului pe tot parcursul emisiunii. 

A fost difuzat un nou material care, de această dată, a con inut noi secven e din 
edi iile anterioare ale emisiunii, secven e care au surprins i momente tensionate între 
protagoni ti. Cuvintele injurioase sau licen ioase au fost mascate de beep-uri. 

Moderatorul a anun at că telespectatorii vor urmări un material a cărui protagonistă a 
fost Maria, mama lui Leo de la Strehaia. În platou, după terminarea emisiunii, Maria enervată 
pe Dana i Renata, i-a pierdut cumpătul i le-a repro at acestora că nu îl lasă pe fiul ei în 
pace. 
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Maria: Nu are nimic cu voi. Cum a rămas cu beep, a a i cu voi. Să vă vede i de 
treaba voastră! Să vă duce i în beep i să vă găsi i bărbat! Să nu mai ajungem la 
reclama ii, la aia, la aia! Să vă vede i de treabă!  

Renata: Păi el ne sună, doamna Maria. 
Maria: Nu ave i de ce să îl suna i. Nu ave i de ce să îl mai deranja i. Numai. Să vă 

ine i telefoanele. Să îl scoate i din telefon.  
Leo de la Strehaia: Haide, nu mai vorbi tu. 
Maria:  Cum l-a scos Jasmine. A a să face i să nu vă mai prind să nu vă mai aud că 

v-a i împăcat cu el. tiu ce am de făcut atunci. Plătesc cu bani grei tiu ce am de făcut. A i 
ajuns vedete, a i ajuns femei cu nume mare. V-au făcut banii mei. Galbenii mei v-au făcut 
vedete. 

Urmează o serie de cuvinte acoperite de beep-uri spuse de Maria în momentul în care 
încerca să ajungă la cele două femei, încercare împiedicată de doi bodyguarzi afla i în 
platou. 

Maria: Lasă-mă mă ce faci? Vrei să mă omori?  
Bărbat: Gata, gata! 
Văzând că nu poate ajunge la ele, Maria i-a scos papucii din picioare i i-a aruncat 

către Renata i Dana, adresându-le din nou cuvinte acoperite de beep-uri: Să mai vii afară, 
beep! 

Adelina Pestri u: Nu te preface că pleci că ai treabă tu, vino-încoace. 
Maria: La ce să mai vină la tine, la ce să mai vină la tine. 
Leo de la Strehaia: Ce ai făcut acum tu, dai i tu cu papucii? Ia ă tia în picioare, ia-i 

în fa a mea. 
Revenind în studio s-a discutat din nou despre cea care va fi aleasa lui Leo de la 

Strehaia, Mădălin Ionescu afirmând: Dacă tot î i plac ie femeile care apar la televizor i 
dacă într-adevăr e iubita ta, dacă rămâi cu ea.. 

Leo de la Strehaia: Dar ce, crezi că nu? 
Mădălin Ionescu: Din toamnă va fi asistentă la Wowbiz. 
Leo de la Strehaia: Adică o angaja i asistentă la Wowbiz? Vă mul umesc atunci, 

vă rog aplauze. 
Mădălin Ionescu: Să te vedem lini tit, să te vedem că e ti la casa ta că nu mai umbli 

după tot felul de femei.. 
    În continuare, Mădălin Ionescu anun ă telespectatorii că Leo de la Strehaia va 

comunica în direct, numele celei care va fi aleasa inimii lui. Leo de la Strehaia î i strigă pe 
rând fostele iubite, sperând că în platou va intra cea care îl iube te. Mădălin Ionescu afirmă 
că “femeia care intră i cu care vei rămâne va deveni asistentă din toamnă”. 

   În platou î i face apari ia Renata, dansând provocator pe ritmurile unei melodii 
interpretate de Mihai Piticu i compusă pentru ea i Leo de la Strehaia. Aceasta a purtat o 
rochie neagră, lungă, cu un decolteu în anchior foarte adânc care îi dezgolea par ial bustul, 
iar păr ile laterale ale rochiei erau acoperite cu o dantelă transparentă. 

Apari ia Renatei în emisiune i decizia lui Leo de a o alege ca viitoare so ie, 
provoacă nemul umirea întregii familii a acestuia. Sunt prezentate reac iile si declara iile 
familiei lui Leo, care se afla în afara platoului emisiunii. Ace tia sus in ca nu pot fi de acord 
cu această căsătorie i că o preferă pe Loredana. 

În timpul discu iilor, Leo de la Strehaia propune ca odată cu începerea noului sezon 
al emisiunii, să fie i Loredana asistentă alături de Renata. 

Leo de la Strehaia: Acuma pe bune, dacă tot ai zis, Mădălin, că o să o lua i pe 
Renata asistentă din toamnă, poate o lua i i pe Loredana i o să fie amândouă 
asistentele voastre. 

Adelina Pestri u: Să le ai aproape mereu.  
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Leo de la Strehaia: Ei, nu neapărat pentru mine, zic a a, pentru voi, pentru 
emisiune. 

Mădălin Ionescu: Nu-i nimic exclus. 
Leo de la Strehaia: Da. 
Mădălin Ionescu: Însă, până una alta, d-aia te-am întrebat, dacă regre i că n-ai fost 

cu Loredana? Pentru că azi i-a fost rău, a fost o zbatere în tine, foarte puternică, i azi 
când am fost la CNA împreună erai foarte marcat, erai galben la fa ă i i s-a făcut rău în 
sediul CNA la un moment dat, era într-adevăr foarte cald acolo. 

Leo de la Strehaia: Dar nici acuma nu mă simt foarte bine. 
În cadrul acestei edi ii a fost invitat un cântăre  de manele numit ”Uraganu”, care a 

fost înso it de trei dansatoare. Dansatoarele au purtat inute sumare i au executat mi cări 
specifice genului muzical abordat de către interpretul melodiei. În acest timp, Leo de la 
Strehaia arunca cu bancnote de 50 de lei. Bancnotele au rămas pe jos, în studio, pe tot 
parcursul emisiunii. 

Emisiunea se încheie într-un cadru festiv, prezentându-i pe Leo si Renata dansând. 
 
În raport de conţinutul redat mai sus, membrii Consiliului apreciază că nu există 

justificare legală pentru un radiodifuzor de a nu respecta normele legale în materia protecţiei 
drepturilor fundamentale ale omului, respectiv a dreptului la demnitate umană şi a principiilor 
şi normele moralei publicului, faţă de care radiodifuzorul avea obligaţia să manifeste o minimă 
responsabilitate în ceea ce priveşte modalitatea de expunere a unui subiect, precum cel 
referitor la relaţiile amoroase ale lui Leo de la Strehaia, subiect ce viza strict viaţa privată a 
acestuia. 

În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (3) lit. e) din Legea audiovizualului, în 
calitate de garant al interesului public în domeniul comunicării audiovizuale, Consiliul are 
obligaţia să asigure protejarea demnităţii umane în orice program audiovizual, indiferent de 
ora difuzării acestuia.  

Atitudinea manifestată de radiodifuzor prin poziţia moderatorilor care au permis 
invitaţilor să folosească un limbaj injurios, vulgar şi agresiv, a fost de natură să afecteze 
demnitatea, valorile, principiile şi normele morale ale societăţii, în special ale publicului care 
au vizionat aceste programe şi care, în mare parte, au fost oripilaţi de conţinutul acestora. 

Procedând în această manieră, membrii Consiliului au constatat că, deşi uneori, 
moderatorii au intervenit în discuţii, solicitând invitaţilor să nu mai jignească, aceştia nu şi-au 
îndeplinit, pe deplin, obligaţia legală instituită în sarcina lor, de a stopa utilizarea unui astfel de 
limbaj injurios de natură să lezeze demnitatea umană şi conduita admisă într-un program 
audiovizual, permiţând, per ansamblu, desfăşurarea ediţiilor menţionate mai sus cu 
încălcarea obligaţiilor ce le reveneau, conform prevederilor art. 40 alin. (3) din Codul 
audiovizualului. 

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. 

Consiliul a apreciat că agresivitatea verbală şi calitatea limbajului utilizat în disputa 
întreţinută şi expusă nejustificat de radiodifuzor în mai multe ediţii ale emisiunii WOWBiz  
nu consituie un model, un exemplu de relaţie interumană care să asigure divertismentul 
telespectatorilor. 

Membrii Consiliului consideră că moderatorii emisiunii, în goana după rating,  
au întreţinut elementul scandalos al emisiunii, deşi, potrivit obligaţiilor instituite în sarcina lor,  
aveau obligaţia de a nu permite invitaţilor să folosească un limbaj injurios, trivial şi cu conotaţii 
sexuale. 
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Faţă de toate aceste aspecte, ţinând cont de criteriile legale de individualizare a 
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a decis sancţionarea 
radiodifuzorului S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A. cu amendă de 10.000 lei, cu 
respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute la art. 15 din Legea audiovizualului  
nr.  504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

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

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
Art. 1: Radiodifuzorul S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A., titular al licenţei 

audiovizuale nr. S-TV 150.5/30.05.2006, decizia de autorizare audiovizuală  
nr. 1239.0/30.01.2007 şi reautorizare nr. 1239.1- 5/18.08.2009, pentru postul de televiziune 
KANAL D, se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 de lei pentru încălcarea 
prevederilor ale art. 40 alin. (3) din Decizia CNA 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 audiovizualului nr. 
504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul S.C. DOGAN MEDIA 
INTERNATIONAL 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  KANAL D cu 

amendă de 10.000 lei, întrucât în unele ediţii ale emisiunii „WOWBiz” difuzate în perioada  
21-23 iulie 2015, moderatorii au permis invitaţilor să folosească un limbaj injurios, de natură 
să afecteze demnitatea umană, fapt ce contravine prevederilor art. 40 din Codul 
audiovizualului.” 

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

 
 

PREŞEDINTE, 
 
 
 

LAURA GEORGESCU 
 
 
 
 
              Serviciul juridic şi reglementări, 
 
 
           Şef serviciu Dumitru Ciobanu  

 
 


