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Reclamaţia 9647/23.06.2009: 

Vă rog să sesizaţi în legătură cu emisiunea Lazarus Show din 22.06.2009 de la Kanal D în 

care exponentul de televiziune şi marele realizator Lazarus o comentează şi o arată (deşi el zice că 

,,blurat”) pe Eva Kent, în ipostaze porno (scene chiar din film, cu acţiuni care se văd clar). În plus, o 

mai comentează tedenţios şi o atacă pe Eva Kent asta (nu mi se pare etic, chiar dacă nu  am mare 

respect pentru ea, dar ca idée şi principiu vorbesc). 

Mă deranjează faptul ca astfel de emisiuni pot fi transmise chiar şi la această oră.  

 

Reclamaţia nr: 9638/23.06.2009: 

 Stimati Domni, Stimate doamne membrii CNA, In urma difuzarii emisiunii LAZARUS Show 

din data de 22 iunie ora 23:00, pe care intamplator am gasit-o in grila de programe DOLCE ( sunt 

recent intors din statele unite deci nu stiu foarte multe desre programele si 

posturile romanesti) as dori sa va fac o sesizare- comentariu- pentru a intelege cum este posibil sa se 

difuzeze astfel de emisiuni fara a fi sanctionate sau chiar scoase din program, pentru ca nu mai putem 

spune ca am asistat la un show tv ci la o mascarada de cea mai proasta calitate, chiar daca are acea 

bulina ( 18) inscrisa pe ecran, asta nu Blocheaza deloc accesul copiilor sau a altor persoane sensibile 

la acest subiect. Desigur cine nu vrea sa nu se uite , eu insa am incercat sa rezist pana la final penttru 

a comenta si a va sesiza ca  este INCREDIBIL cum este lasat un om sa se &bdquo;prostitueze” 

invitand astefel de nulitati intr-o emisiune , cu public platit  cred si in ce maniera vulgara s-a 

desfasurat asta deja ramane sa constatati si dumneavoastra . Domnilor , nu este oare prea mult si 

prea   dquo;pervers” sa se intample asa ceva fara nici un fel de sanctiuni? Dupa parerea mea este un 

exemplu negativ, nu poate idea emisiunii in sine  ci faptul ca moderatorul se vede clar ca nu stie  sa 

modereze si sa duca &bdquo;subiectul” acolo unde in desfaurator scrie ca ar trebui sa puna punctul 

pe anumite aspecte, el  nefiind om de televiziune cu pregatire academica . Daca gresesc imi cer scuze, 

insa asa ceva in 10 ani de cand stau in Statele unite, la libertatea de exprimare si mentalitatea  de 

acolo, eu sincer nu am intalnit. Mi-ar placea sa stiu ca nu se va mai repeta o astefl de emisiune cu un 

limbaj extrem de vulgar si nepotrivit pentru MEDIA romaneasca. 

  

Reclamaţia nr:9639/23.06.2009: 

Buna ziua, 

 Am 30 de ani nu sunt de loc pudic sau alte chestii de genul asta dar  genul asta de emisiune 

pur si simplu e strigator la cer. Nu pentru ca ar putea vedea copiii sau mai stie cine dar nu cred ca 

astfel de emisiuni isi au rostul pe un canal TV indiferent de ora. Se spune ca romanii sunt o natie de 

oameni inteligenti dar se pare ca toate posturile noastre de televiziune demonstreaza contrariul in 

frunte cu OTV si Kanal D. Toti incultii si pleava societatii mondene romanesti sunt invitati si ne uitam 
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cum se vorbeste ca la usa cortului. 

Oare noi romanii nu meritam ceva mai bun ? Oare nu s-ar putea lua niste masuri mai drastice 

impotriva lor nu doar o banala amenda care oricum o acopera din primele 5 minute de raiting si 

promova emisiuni mai constructive pentru societatea noastra multilateral ..............NEDEZVOLTATA. 

 

 

Reclamaţia nr:9641/23.06.2009: 

 Lazarus show a prezentat la ora 23 un film porno cu Eva Kent o alta diva nationala.Va rog 

analizati emisiune.Este incredibil.  

 

Reclamaţia nr: 9640/23.06.2009 

Emisiunea lui Lazarus este una care nu face altceva decât să promoveze pornografia excesivă 

şi limbajul trivial...deja ne-am săturat să fim intoxicaţi cu atâta pornografie...să vedem tot felul de 

invitaţi de 2 lei, care n-au citit în viaţa lor o carte, dar ştiu să devină ,,vedete” de mucava în industria 

sexului! Ne-am săturat ca alţii să facă bani pe spinarea oamenilor de rând, care îngurgitează toată 

această murdărie! NU ne interesează ce se întâmplă cu vedetele porno din România, în cazul în care 

ar exista aşa ceva...NU ne interesează să vedem filme sexy (filme editate să fie soft) înainte de 12 

noaptea! Şi nici să fim martorii unui spectacol sexual difuzat luni seara la televizor! 

Alte comentarii: Vă rugăm să luaţi măsurile ce se impun! 

 

Constatări:  

Postul de televiziune Kanal D a transmis, în direct, în data de 22.06.2009, ora 22:56, emisiunea 

Lazarus Show cu încadrarea 15. Tipul emisiunii: magazin. 

Emisiunea este moderată de Luis Lazarus şi asistenta lui, Alina Radu. Invitaţi în studio sunt:  

Nikita, Sexi Brăileanca, Camelia Petrovici-profa porno, Dudu Stil-elevul porno, Romeo          

Fantastik-regele sexului şi creatorul manelelor porno. 

 Pe ecran este titrată tema emisiunii: România în pielea goală. 

Luis Lazarus prezintă tema emisiunii: 

(Rep.46.10 KanalD 604) Luis Lazarus: În afară de faptul că ea (emisiunea) continuă 

experimentul nostru care vizează care sunt resorturile ascunse ale participării şi ale rating-ului pe  

care-l fac unele ,,personaje” aşa cum le-am numit noi astăzi, aceste personaje, în parte multe dintre 

ele sunt angrenate, într-un fel sau altul, în industria porno. Pentru prima dată, oameni buni, se va 

prezenta pe un post de televiziune un film porno cu Eva Kent.(...) Eva Kent sau alias Oana 

Oprea(...)zice că ea nu mai face, mă rog, Nikita care e în spatele meu acolo pregătită de atac, ştie cum 

nu mai face Eva Kent şi ce nu mai face, (...) , dar ăsta nu este singurul film. O să vedeţi un film porno 

şi cu Sexi Brăileanca (...). 

Lazarus continuă experimentul să vadă până la ce consecinţe putem ajunge în urma creării 

unor ,,vedete” (...) de către o complicitate generală a televiziunilor. Eu vi-i aduc aici pe toţi şi 

dumneavoastră vă uitaţi şi apreciaţi. Cine poate să vină des la televizor, cine face ratting, şi veţi 

continua să votaţi la sms-ul nostru dintre invitaţii mei pe cine mai doriţi să vedeţi la televizor în 

emisiunile viitoare.     

Luis Lazarus o întreabă pe Nikita despre conflictul dintre ea şi Eva Kent şi cum a ajuns aceasta 

dintr-o vedetă porno, asistenta lui Capatos. 

(Rep.50.40 KanalD 604) Nikita: Foarte multă lume nu ştie de ce e în staare această fată în 

umbră. Haideţi să vadă o ţară întreagă, inclusiv oamenii care nu ştiu, de e în stare această fată.  

(Rep.51.58 KanalD 604) Lazarus anunţă că urmează două filme varianta life soft iar după 

ora zero urmează variantele hard.  

(Rep. 54.05 KanalD 604) se difuzează timp de 150 de secunde imagini cu Eva Kent şi un 

bărbat în scene erotice. 

Pe durata transmiterii acestui film, în partea de jos a ecranului este titrat: Doamnelor şi 

domnilor: Eva Kent!!!şi Bazar Porno. 
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Ora 23:46 (Rep.46.52 KanalD 605) sunt prezentate fotografii cu ,,profesoara porno”, 

îmbrăcată sumar şi în mână cu un vibrator. Între Nikita şi ,,profesoara porno” are loc o discuţie 

în care se jignesc reciproc. 

(...) 

(Rep.08.20 KanalD 605) Lazarus: Să punem stop pentru că trebuie să luăm o pauză 

publicitară după aceea revenim cu un film soft, light, aşa, despre Sexi Brăileanca şi atenţie, staţi pe 

aproape pentru că după aceea vin variantele hard ale filmelor porno (...). 

(Rep.18.29 KanalD 605) Titrat pe ecran: Urmează imagini fierbinţi cu Eva Kent şi Sexi 

Brăileanca. 

(Rep.18.39 KanalD 605) apare titrat în partea de jos a ecranului: Pornografia invadează 

România.  

(...) 

(Rep.22.20 KanalD 605)Titrat pe ecran: Pornografia invadează România. 

(...)  

(Rep. 27.19 KanalD 605) Mesaj pe croll: Luis, cu aşa invitaţi ne faci de râs iar cu tentativa 

asta de Nikita care şi arată ca un cazan şi mai e şi isterică cred că e nerezolvată, duce lipsa. 

(27.43 KanalD 605) Lazarus: Sigur că regia este pregătită cu filmul soft, de această dată, al 

Sexi Brăilencei (...)daţi filmul că aici nimeni nu aşteaptă deloc, decât să vadă ceva interesant şi 

după ce vede urmează altceva.Filmul! 

(...) 

(Rep.29.05 KanalD 605) Titrat pe ecran: Sexy Brăileanca în acţiune. În colţul din dreapta, 

sus, a ecranului este afişat: www.BUDOAR.COM.  

După film, în studio, Sexi Brăileanca (...) se aşează în braţele lui Dudu Stil mimând actul 

sexual. 

(Rep. 30.12 KanalD 605) Lazarus amuzat: Ce se întâmplă aicea? Aoleo! Mai aşteptaţi puţin că 

nu e ora zero.  

(Rep. 31.53 KanalD 605) Intră în direct, telefonic, Zoltan Nagy, producător de filme pentru 

adulţi. Lazarus îl întreabă care ar fi bugetul necesar pentru un film porno cu invitaţii săi. Zoltan Nagy 

face nişte oferte dar invitaţii nu sunt de acord, ei pretind mai mult, pentru că, spun ei, în industria 

pornografică se plăteşte bine.  

(Rep. 46.06 KanalD 605) Titrat pe ecran: Toată lumea porno!!! Luis Lazarus anunţă: 

 Suntem în direct, urmează oameni buni ceea ce voi aşteptaţi de mult să se întâmple pe 

televiziunile din România. Este momentul în care măştile cad, şi oamenii sunt prezentaţi în 

adevărata lor lumină. Astăzi, într-o discuţie pe care asistenta mea  a avut-o cu oana Oprea, alias Eva 

Kent, pentru a o invita la această emisiune, care avea un subiect care viza aspecte din industria porno, 

a spus că ea nu mai vrea să comenteze aceste lucruri. Păi, altceva ce să vorbim cu ea? Poate despre 

Hegel, poate despre Kant(...) 

(Rep.12.03 KanalD 606) Lazarus anunţă:(...)şi în câteva momente veţi vedea filme 

nerecomnadate minorilor, filme care implică personaje, persoane care apar toată ziua bună-ziua la 

televizor şi în primele pagini ale tabloidelor. Una dintre ele este chiar aici în direct, este vorba de 

Florina Mihăilă, alias Sexi Brăileanca! Florina Mihăilă, spre deosebire de Oana Oprea, adică Sexi 

Brăileanca spre deosebire de Eva Kent, nu are nici o problemă cu faptul că s-a făcut un film porno. 

(...) Eva Kent, nu. Nu-i mai place treaba asta.  

La ora 00.11 (Rep. 11.33 KanalD 606) se schimbă încadrarea emisiunii cu 18. 

(Rep 14.22 KanalD 606) Lazarus anunţă:(...) dacă regia e pregătită, daţi primul film cu 

Eva Kent, hardcore. 

Se transmit, timp de 6 minute, imagini din filmul anunţat, fără nici un comentariu (54 

sec) sau fond muzical, după care ecranul este splitat astfel încât se poate viziona şi filmul şi 

invitaţii din studio care comentează scenele din film. 

  Imaginile prezintă pe Eva Kent şi un bărbat făcând sex în diferite poziţii. Este prezentat 

în detaliu actul sexual şi alte modalităţi  de satisfacere a dorinţelor sexuale (...) Părţile intime ale 

protagoniştilor sunt blurate dar se pot distinge uşor organele genitale şi actul sexual.  
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(Rep. 16.07 KanalD 606) Lazarus cere invitaţilor săi să comenteze filmul. 

 (...) 

 (Rep.32.50 KanalD 606) Lazarus anunţă difuzarea unui nou fragment din acelaşi film: 

 Hai să dăm drumul la material pentru că nu vreau să las publicul să aştepte, că aşa este 

aici la ,,Lazarus Show”, noi nu lăsăm publicul să aştepte şi noi nu minţim poporul, noi arătăm 

exact ceea ce se întâmplă, spunem lucrurilor pe nume.  

(Rep.32.59 KanalD 606) Se difuzează timp de 185 de secunde imagini  din filmul porno cu 

Eva Kent.  

 (...) 

(Rep.02.04.15 înreg. KanalD)Lazarus: Ei acum e acum! Am păstrat cireaşa de pe tort fără 

nici o referire la emisiunea cu pricina. Hi! Ia uite ce se întâmplă acolo!  

 Sunt difuzate, timp de 320 secunde, imagini dintr-un film porno în care Sexi Brăileanca 

face sex cu doi bărbaţi (sex oral). Imaginile sunt blurate dar se văd bine scenele de sex. 

Pe ecran este titrat: Sexy Brăileanca în acţiune, şi WWW.BUDOAR.COM. 

Luis Lazarus o roagă pe Sexi Brăileanca să dea câteva detalii din culisele acestui film. Aceasta 

spune unde s-au făcut filmările şi că cei doi tineri nu erau prea pricepuţi. 

 (Rep.02.06.37 înreg. KanalD) Alina Radu: (...)Părinţii tăi sunt de acord cu ce faci? Dar 

măcar ştiu ce faci? 

Sexi Brăileanca: Da, bineînţeles că ştiu şi nu au nimic de obiectat. E viaţa mea şi fac ce vreau. 

(Rep.02.14.14 înreg. KanalD) Se transmit, timp de 168 de secunde, din nou imagini din 

filmul porno cu Sexi Brăileanca. 

 

Concluzii:  

Emisiunea ,,Lazarus Show”  a fost difuzată de la ora 22.56.  

În intervalul 22.56-00:00 emisiunea a avut încadrarea 15 apoi după ora 00:00 a fost difuzată cu 

încadrarea 18. 

Motivând că această emisiune vrea să arate telespectatorilor până la ce consecinţe putem 

ajunge în urma creării unor ,,vedete” (...) de către o complicitate generală a televiziunilor şi că  este 

momentul în care măştile cad, şi oamenii sunt prezentaţi în adevărata lor lumină, Luis Lazarus a 

invitat pe Nikita, Sexi Brăileanca, Camelia Petrovici-profa porno, Dudu Stil-elevul porno, Romeo          

Fantastik-regele sexului şi creatorul manelelor porno în studio pentru a comenta câteva fragmente 

dintr-un film porno cu Eva Kent.  

Eva Kent, alias Oana Oprea, a jucat în filme pentru adulţi şi a fost asistenta lui Capatos în 

emisiunea ,,Show pacătos” difuzată de Antena1. 

 (Rep.51.58 KanalD 604) Lazarus anunţă că urmează două filme varianta life soft iar după ora 

zero urmează variantele hard.  

(Rep. 54.05 KanalD 604) se difuzează timp de 150 de secunde imagini cu Eva Kent şi un 

bărbat în scene erotice (se mângâie şi se sărută). 

Ora 23:46 (Rep.46.52 KanalD 605) sunt prezentate fotografii cu ,,profesoara porno” în ipostaze 

provocatoare, îmbrăcată sumar şi în mână cu un vibrator. Între Nikita şi ,,profesoara porno” are loc o 

discuţie în care se jignesc reciproc. 

(Rep.28.09 KanalD 605) Se difuzează timp de 165 de secunde un fragment dintr-un film 

erotic cu Sexi Brăileanca. 

(Rep.29.05 KanalD 605) Titrat pe ecran: Sexy Brăileanca în acţiune. În colţul din dreapta, sus, 

a ecranului este afişat: www.BUDOAR.COM.  

La ora 00.11 (Rep. 11.33 KanalD 606) se schimbă încadrarea emisiunii cu 18. 

(Rep 14.22 KanalD 606) Lazarus anunţă:(...) dacă regia e pregătită, daţi primul film cu 

Eva Kent, hardcore. 

Se transmit, timp de 6 minute, imagini din filmul anunţat, fără nici un comentariu (54 

sec) sau fond muzical, după care ecranul este splitat astfel încât se poate viziona şi filmul şi 

invitaţii din studio care comentează scenele din film. 

http://www.budoar.com/
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 Imaginile prezintă pe Eva Kent şi un bărbat făcând sex în diferite poziţii. Este prezentat 

în detaliu actul sexual şi alte modalităţi  de satisfacere a dorinţelor sexuale (...). Părţile intime ale 

protagoniştilor sunt blurate dar se pot distinge uşor organele genitale şi actul sexual.  

Luis Lazarus cere invitaţilor săi să comenteze aceste scene. 

(Rep.32.59 KanalD 606) Se difuzează, timp de 185 de secunde, noi imagini  din filmul 

porno cu Eva Kent.  

(Rep.02.04.15 înreg. KanalD) Sunt difuzate, timp de 320 secunde, imagini dintr-un film 

porno în care Sexi Brăileanca face sex cu doi bărbaţi (sex oral). Imaginile sunt blurate dar se văd 

bine scenele de sex. 

Pe ecran este titrat: Sexy Brăileanca în acţiune, şi WWW.BUDOAR.COM 

(Rep.02.14.14 înreg. KanalD) Se transmit, timp de 168 de secunde, din nou imagini din 

filmul porno cu Sexi Brăileanca. 

 

 

 

 

 

 

 

Monitorizare:  Data: 24.06.2009 

  

  

Şef Serviciu Monitorizare TV Director Monitorizare 
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