CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
Autoritate publică autonomă
Bucureşti - România
Bd. Libertăţii nr.14, sector 5, CP 050706
Tel.:+40213055356; Fax: +40213055354
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Decizia nr. 318 din 26.03.2019
privind amendarea cu 25.000 lei a S.C. ANTENA TV GROUP S.A.
Bucureşti, Bd. Ficusului nr. 44A, et. 4A, zona 2, sector 1
CUI RO 1599030
Fax: 021/203.02. 45; 203.03.57; 208.74.97
- pentru postul de televiziune ANTENA 1
Bucureşti, Str. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A Clăd. 16, sector 2,
Bd. Mărăşti nr. 65-67, Compl. Exp. Romexpo, sector 1
Bd. Ion Mihalache nr. 174, Excelsior, sector 1
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 26 martie 2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare, în baza
sesizărilor nr. 1100/1101/1102/07.02.2019, 1344/24.02.2019, 1795, 1795/1/04.03.2019,
cu privire la ediţiile emisiunii „Acces Direct” difuzate în datele de 06, 13 şi 25 februarie
2019, de postul ANTENA 1.
Postul de televiziune ANTENA 1 aparţine radiodifuzorului S.C. ANTENA TV
GROUP S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 03.10/19.12.1995 eliberată la 10.05.2018
şi decizia de autorizare nr. 169.4-3/22.11.2016 eliberată la 10.05.2018).
Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ANTENA TV GROUP S.A.
a încălcat prevederile art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu
modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 18 lit. b) din Decizia nr. 220/2011
privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările
ulterioare (Codul audiovizualului).
Conform dispoziţiilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului, difuzarea în
serviciile de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea
fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea
intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces
condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu
pot auzi sau vedea emisiunile respective.
Potrivit prevederilor art. 18 lit. b) din Codul audiovizualului, nu pot fi difuzate în
intervalul orar 06.00-23.00 producţii care prezintă scene de sex, limbaj sau
comportament trivial, vulgar sau obscen.
În fapt, în intervalul orar 17.00-19.00, postul ANTENA 1 difuzează emisiunea
„Acces Direct”, moderată de Simona Gherghe. Genul programului este news magazine,
cu marcaj AP (programe care pot fi vizionate de minorii în vârstă de până la 12 ani
numai cu acordul părinţilor sau împreună cu familia).
În ediţia din 06.02.2019, difuzată între orele 17:00 - 19:00, a fost prezentat cazul
lui Mihai Ghiţă, care o acuza pe concubina lui că are relaţii incestuoase cu fiul ei. Titlu
afişat pe ecran: Șocant! Mama, iubire cu fiul ei. De asemenea, în aceeaşi ediţie, a fost
prezentat un alt caz, redat sub titlul : Fiica abuzată de tată cu cagulă în faţa mamei?
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Cu privire la dezbaterea celor două subiecte, enunţate mai sus, redăm, selectiv,
din raportul de monitorizare:
Mihai: O partidă între mama lui sau soţia mea şi fiul ei.
Voce din off: Acuzaţii fără precedent. Viaţa lui Mihai s-a dat peste cap în clipa în care a văzut imaginile cu
iubita lui şi fiul ei.
Mihai: Am acele imagini încă pe retină. Vă daţi seama că pentru mine a fost un şoc, ca o mamă să întreţină
raporturi sexuale cu propriul său copil! Iubita i-a povestit pas cu pas cum ar fi început relaţia cu fiul ei.
Mihai: Ea mi-a spus că la vârsta de 15-16 ani, că fiul ei aşa avea vârsta.
Voce din off: Întreaga confesiune a lui Mihai, dar şi ce spune fiul acuzat că s-ar iubi cu propria mamă, afli
în câteva clipe, în exclusivitate la Acces direct.
Sel 6-16, reper 58:05 Sub titlul Fiica abuzată de tata cu cagulă în faţa mamei? se prezintă pe scurt un alt
subiect:
Steluţa: A ameninţat-o pe mama că dacă nu mă culc cu el, că ne omoară.
Voce din off: Abuzată de tată, în faţa şi cu voia mamei.
Steluţa: A pus-o pe mama de faţă, să stea, că a zis dacă vrea să aibă relaţie bună cu ea, că să mă culc eu
cu el.
Voce din off: Steluţa are numai amintiri de groază din copilăria pe care a trăit-o lângă tata.
Steluţa: El abuza tot timpul. Adică mereu venea, ba că haide să facem ...
Voce din off: Cum a fost posibil ca o mamă să privească abuzul propriei fiice, fără să ridice un deget?
Steluţa: Că să trăiască ei doi ...
Reporter: Dar mama ta, atât de mult îl iubea pe el?
Sel. 6-16, reper 59:15 Simona Gherghe prezintă astfel subiectul: Veţi fi martorii unui scandal şocant: o
femeie este acuzată că ar întreţine relaţii intime cu propriul fiu. Acuzaţia este făcută chiar de către iubitul
femeii. Acesta susţine că ar fi văzut cu ochii lui ce s-ar fi întâmplat între iubita lui şi băiatul femeii...
- Cazul lui Mihai Ghiţă este discutat în intervalul Sel. 6-17, reper 25:55 - sel. 6-18, reper 22:20
Simona Gherghe: Mergem mai departe cu un caz şocant. Îşi acuză iubita că ar întreţine relaţii intime cu
propriul fiu. Este dezvăluirea şocantă, aşa cum spuneam, pe care o face chiar iubitul femeii. Cu toate acestea,
bărbatul este încă îndrăgostit de ea şi spune că e gata s-o ierte. Vom afla şi cum răspunde fiul acuzat ceva mai
târziu. Înainte, hai să vedem povestea.
Sel. 6-17, reper 26:20 - 28:30 Se difuzează un material sub titlul: Mama, iubire cu fiul ei?
Mihai: O partidă de ... între mama lui sau soţia mea şi fiul ei.
Voce din off: Acuzaţii fără precedent. Viaţa lui Mihai s-a dat peste cap în clipa în care a văzut imaginile
cu iubita lui şi fiul ei.
Mihai: Am acele imagini încă pe retină. Vă daţi seama că pentru mine a fost un şoc. Adică, ca o mamă
să întreţină raporturi sexuale cu propriul său copil!
Voce din off: Dezvăluirile bărbatului cu inima ruptă în bucăţi, te vor îngrozi. Iubita i-a povestit pas cu
pas cum ar fi început relaţia cu fiul ei.
Mihai: Ea mi-a spus că la vârsta de 15, 16 ani când fiul ei cam aşa avea vârsta ... când s-a trezit, s-a găsit
goală, era complet goală, iar lângă ea copilul ei, complet gol. Când a dat ochii cu el, acesta i-a spus: de astăzi
încolo, tu vei fi femeia mea. El i-a spus: uite, după ce te-am dezbrăcat, eu am pornit telefonul, am înregistrat
totul ce s-a întâmplat între noi şi dacă nu vrei să continuăm relaţia, am să-i spun lui tatăl meu. Tatăl meu, ştii că
o să te omoare când o să audă. Eu o să-i spun că eu sunt minor, că tu de fapt ai abuzat de mine, tu m-ai forţat.
Voce din off: Femeia a fost şantajată de propriul fiu, şantajată şi abuzată de prietenul băiatului?
Mihai: Amândoi o forţează să întreţină relaţii sexuale.
Voce din off: Mihai face acuzaţii care depăşesc toate barierele normalului.
Mihai: Ei mă adormeau cu pastile ca să nu simt nimic.
Sel 6-17, reper 30:20- Pe cearşaful de pe canapea am văzut nişte pete. M-am blocat un pic şi am zis nu
se poate să fie aşa ceva!
Simona Gherghe: Dar de ce v-au ridicat un semn de întrebare acele pete? De ce v-aţi gândit că ar fi ceva
necurat? Ceva sexual, în petele alea?
Bebe Mihăescu: La ce v-aţi gândit?
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Mihai Ghiţă: Pentru că simţeam că între ei nu e o legătură mamă fiu...
Simona Gherghe: A, deci aveaţi o bănuială ...
Sel.6-17, reper 32:10 Mihai Ghiţă: Deci, s-a lipit de ea, i-a pus mâna pe sâni ...
Bebe Mihăescu: I-a pus mâinile pe sâni? Uau!
Mihai Ghiţă: Și i-a spus că ...
Sorin Ovidiu Bălan: Adică o îmbrăţişare ca între doi amanţi, nu?
Mihai Ghiţă: Cam aşa domnul Bălan, cam aşa.
Sel.6-17, reper 33:55 Simona Gherghe: Aşa, deci aţi recuperat imaginile. Acum, sigur, cu perdea, pentru că
e o oră nepotrivită. Aşa, ce aţi văzut în imagini, fără descrieri amănunţite. Erau scene explicite?
Mihai Ghiţă: Da, normal.
Sorin Ovidiu Bălan: Adică făceau sex sau nu?
Bebe Mihăescu: Erau erotice sau numai propuneri?
Mihai Ghiţă: Făceau sex. Deci făceau chiar sex. Și tocmai de aceea au schimbat cearşafurile, ea fiind pe
ciclu, au murdărit ... şi atunci ...
Sel. 6-17, reper 59:35 Simona Gherghe: În câteva clipe o să intrăm în direct şi cu doamna acuzată că ar
întreţine relaţii intime cu fiul, însă, trebuie să vă spun că în pauză, invitaţii mei au văzut ceva scene din ce a
filmat domnul Ghiţă, nişte scene ...
Bebe Mihăescu: Nişte scene erotice în care nu se vedeau prea bine chipurile, numai figurile.
Simona Gherghe: Da, deci noi nu ştim bine dacă erau personajele despre care ni s-a povestit.
Sel. 6-18, reper 01:15 Sorin Ovidiu Bălan: Mă rog, este un film pe care l-am văzut şi noi acum puţin
mai devreme, eu întâmplător am văzut mai multe ... Este un film în care dumneavoastră faceţi sex cu fiul
dumneavoastră.
Bebe Mihăescu: Deci, este un film în care sunt 2 persoane, un bărbat şi o femeie care sunt ...
Simona Gherghe: În relaţii intime.
Bebe Mihăescu: ... în relaţii intime: Eu nu am văzut figurile, abia acuma vă văd figura. Nici tu.
Camelia Mitoşeru: Nici eu.
Bebe Mihăescu: Deci, noi am văzut fiara cu două spinări, atât.
Zamfira Bălău: Nu, nu, nu. Deci am fost obligată, cu jucării sexuale, întrebaţi-l de jucăriile sexuale care
le are în casă ...
Simona Gherghe: Doamna Bălău, să nu intrăm în detalii, că nu e o oră potrivită.
Sorin Ovidiu Bălan: Dacă îmi permiteţi să fac o sinteză, poate am înţeles bine ...
Simona Gherghe: Dar o sinteză cu perdea.
Sorin Ovidiu Bălan: Sinteza cu perdea. Deci, ne tragem în spatele perdelei şi înţeleg aşa: că domnul a
filmat în timp ce făcea sex cu dumneavoastră, adică concubina, chestie absolut normală şi a venit la noi la
televizor să se facă de râs cum că dumneavoastră faceţi sex cu fiul. Asta am înţeles eu până acuma. Am
înţeles bine? Și dacă am înţeles bine, de ce să fi făcut asta?
Zamfira Bălău: Da, aţi înţeles foarte bine!
Sorin Ovidiu Bălan: De ce să fi făcut asta, doamnă?
Camelia Mitoşeru: Stai, Sorin, vreau să te completez. Deci, am înţeles că domnu este obsedat sexual şi
că vă abuza cu diferite jucării ...
Zamfira Bălău: Exact.
Sel. 6-18, reper 04:35 Sorin Ovidiu Bălan: Jucăriile sexuale, alea ...
Bebe Mihăescu: Și să fie tratat de un medic de specialitate.
Sorin Ovidiu Bălan: Jucăriile sexuale sunt nezdravene. Doamnă, de ce să fi venit domnul?
Simona Gherghe: Asta voiam să spun, care este scopul? Vă şantajează cu ceva?
Zamfira Bălău: Da, el are în mintea lui că eu aş fi întreţinut relaţii sexuale cu copilul meu şi cu un
coleg de-al copilului meu ...
Sel. 6-18, reper 12:20 Mihai Ghiţă: 9 decembrie, atunci am văzut că, când am ascultat banda că ei îmi
puneau somnifere să mă adoarmă.
Bebe Mihăescu: Să vă adoarmă ca să ce?
Mihai Ghiţă: Ca să poată să facă sex. Deci ea şi cu Florin şi cu băiatul ei au făcut sex în grup. Ascultăm
înregistrările.
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(...)
- Cazul prezentat sub titlul: Fiica abuzată de tată cu cagulă în faţa mamei?
Sel. 6-18, reper 22:15 - sel. 6-18, 55:50 Simona Gherghe: Ieri, la finalul emisiunii, cu toţii am fost luaţi prin
surprindere de dezvăluirea şocantă a mamei forţată de tată să îşi dea doi dintre copii. Mihaela Lameşi a
răbufnit, şi printre lacrimi a spus că iubitul său ar fi întreţinut relaţii intime cu fata ei, culmea, de faţă cu ea.
Colegii mei au stat de vorbă cu fata, presupus abuzată, iar confesiunea ei este şocantă, apoi discutăm despre
acest subiect.
Se difuzează o discuţie între Steluţa şi un reporter, în faţa porţii.
Sel. 6-18, reper 22:45
Steluţa: A ameninţat-o pe mama, că dacă nu mă culc cu el, că ne omoară.
Voce din off: Dezvăluiri tulburătoare făcute imediat după ce mama Mihaela a aruncat bomba în direct.
Steluţa: Am tăcut, am tăcut, dar nu mai suport. Tu m-ai forţat să fac să te culci cu ea de faţă cu mine, să
mă audă toată lumea.
Matei: Tu mi-ai dat-o!
Voce din off: Este revoltător cum un tată poată să recunoască cu nonşalanţă în faţa întregii ţări că a
abuzat-o pe fiica iubitei lui. Și spunem abuz pentru că fata era minoră atunci când s-a întâmplat toată
nenorocirea.
Steluţa: A ameninţat-o pe mama că dacă nu mă culc cu el, că ne omoară, că ...
Voce din off: Ea este Steluţa, una dintre fiicele mamei Mihaela. Acum tânăra are 21 de ani, însă nu a uitat
nici până în ziua de azi şocul pe care l-a trăit atunci când tata Marian a pus mâna pe ea. După cum singur
recunoaşte bărbatul.
Reporter: Când s-a întâmplat ca acel bărbat să abuzeze de tine?
Steluţa: Păi, cam la 16 ani. Intra seara peste mine în cameră, mă ameninţa tot timpul. Cred că îi punea
lui mamică-mea ceva în mâncare, că adormea şi nu se mai trezea. Într-o seară, m-am pus să dorm şi a intrat
peste mine, a spart uşa ...
Reporter: E foarte greu pentru tine!
Steluţa: Și m-am găsit cu el peste mine. Eu l-am trântit şi am rupt lanţul, m-am dus peste mama în partea
ailaltă şi ea dormea! Când m-am dus la ea, ea zice că nu şi-a adus aminte nimica.
Reporter: Păi şi nu v-aţi dus la poliţie, nu s-a dus la poliţie?
Steluţa: Ne-am dus aicea la Săcele, după aia am tras plângerea. De câte ori ieşeam afară, hai că să o
facem nu ştiu ce, eu îi spuneam lui mama, el zicea că eu mint, că nu e adevărat. De atâtea ori a ameninţat-o
pe mama că nu mă culc cu el, că ne omoară, că ...
Reporter: Când s-a întâmplat abuzul sexual?
Steluţa: Cam aproape să fac 17 ani. A pus-o pe mama de faţă să stea, că ... a zis că dacă vrea să aibă
relaţie bună cu ea, că să mă culc eu cu el.
Reporter: Practic, mama ta se uita la voi, în timp ce el abuza de tine.
Steluţa: El abuza tot timpul. Adică mereu venea. Ba că haide să facem ... Îmi spune mie şi zice: hai să
facem ca mă-ta să nu ştie.
Reporter: Mama ta cum de a fost de acord cu treaba asta?
Steluţa: De acord ... mereu o obliga pe mama că dacă nu mă culc eu cu el, că ne omoară pe amândouă.
Reporter: Cum ai putut să o priveşti pe mama în ochi?
Steluţa: Ba, da. M-a bătut cu pumnii, cu picioarele. Nu ştiu cum am mai sărit poarta, că am ajuns tocmai
la bloc la un vecin acolo şi m-a luat el şi m-a şters de sânge, că aveam capul spart în 3 locuri. Nu a făcut
nimica poliţia.
Voce din off: Confruntarea dintre Steluţa, tatăl acuzat şi mama tinerei, în exclusivitate la Acces direct.
Sel. 6-18, reper 27:15 Simona Gherghe: Dacă lucrurile stau aşa, sunt extrem de grave pentru că tânăra
vorbeşte despre o complicitate a mamei care i-ar fi spus: acceptă şi tu situaţia, că nu suport să mă despart de el.
Camelia Mitoşeru: A obligat-o să stea ... să facă actul sexual.
Camelia Mitoşeru: Dragă, dar fata spune aşa: că a obligat-o pe mamă să fie de faţă la actul lor sexual.
Iar el spune: Tu mi-ai dat-o! Deci toată lumea recunoaşte că totul s-a făcut în trei.
Sel. 6-18, reper 31:20 Mara Bănică: Domnul Matei, cum a fost povestea asta, a fost poveste de iubire, ce a
fost? (...) Cum a început relaţia asta cu Steluţa?
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Matei: A început când eu ştiam că se culcă cu foarte mulţi bărbaţi, că un ban, că o ojă, că mă rog ...
Sel. 16-18, reper 33:00 Mara Bănică: Bun, dar hai să revenim la momentul în care v-aţi culcat cu fiica
vitregă, cum s-a întâmplat? ...
Matei: ... Ce să mai zic altceva?
Simona Gherghe: Ei, ce să facem, poate mergem un pic pe la poliţie!
Bebe Mihăescu: Fata era minoră ...
Simona Gherghe: Exact! Poate mergem un pic pe la poliţie, cum am zis şi ieri!
Mara Bănică: Păi, domnul a fost, asta este şi mai .... Domnul a fost la poliţie şi a fost trimis şi acasă,
adică a dat declaraţii şi dosarul nu ştiu, cred că s-a lăsat cu NUP, este de noaptea minţii, adică incredibil aşa
ceva! Legal, nu, dar moral, omul e nevinovat.
Sorin Ovidiu Bălan: Moral, da, e vinovat!
Mara Bănică: V-a adus-o pe Stela şi ea a rămas în încăpere preţ de 5 minute cât s-a consumat actul
sexual.
Simona Gherghe: Ca la târg, ca la piaţă.
Mara Bănică: Dumneavoastră aţi mai vrut-o pe Stela de vreo câteva ori ... Exact, da. Ca la taurul
comunal ...
Sel. 6-18, reper 34:25 Mara Bănică: Doamna Mitoşeru, dar să ştiţi că şi autorităţile ar trebui să facă
ceva. Femeia asta are cel puţin 2 fete care sunt la stradă, la prostituţie.
Sorin Ovidiu Bălan: Le-a dat la produs, a dat-o şi pe a treia concubinului, despre asta e vorba.
Sel. 6-18, reper 44:50 Simona Gherghe: Acuma ce să zic, mai bine stătea cu căciula!
Matei: Aşa ... nu, dar eu nu sunt vinovat cu absolut nimica. Aicea nu ştiu ce judecată aveţi dumneavoastră,
Mara Bănică: Păi era fiica voastră vitregă, trăiaţi cu mama ei ... Dumneavoastră, în sufletul
dumneavoastră e normal să vă culcaţi cu fiica soţiei.
Sel. 6-18, reper 46:00 Mara Bănică: Îmi pare rău, dar viaţa bate filmul. Mi-a povestit domnul Marian că
după ce s-a culcat cu fiica vitregă Stela, fiica vitregă Lila ar fi venit la dânsul în Teleorman, la un moment dat
şi i-a făcut o ofertă sexuală. Despre ce e vorba?
Matei: Asta a fost dezbrăcată pe islaz.
Sel. 6-18, reper 51:50 Simona Gherghe: Vedeţi, România asta e fascinantă. Vorbim despre cazul ăsta
absolut uluitor cu o familie ... dar nici măcar nu e familie, că nu poţi să spui familie ... fac copii pe bandă
rulantă, doamna este însărcinată pentru a 12 oară, cine ştie câte avorturi o fi făcut, o să mai nască un copil,
un copil care va fi şi el analfabet, va fi şi el cine ştie unde o să ajungă ... Doamna Lameşi este prezentată în
direct, cu telefonul la ureche în timp ce Simona Gherghe face acest comentariu despre ea.
Bebe Mihăescu: Obiect sexual ...
Sel. 6-18, reper 53:00 Simona Gherghe: Dar, doamna asistă la discuţie, hai să-i dăm şi ei cuvântul!
Doamnă, auziţi, vă acuză în primul rând fata care spune că să accepte situaţia că dumneavoastră nu puteţi
trăi fără acest bărbat extrem de frumos probabil în viziunea dumneavoastră, că altfel nu îmi dau seama şi
înţeleg că ar mai fi o fată care a fost abuzată de el, adică, cum vă apăraţi sau dacă aveţi ceva de spus în faţa
acestor acuzaţii, doamna Lameşi, că mă enervez şi pe dumneavoastră, acum!
Simona Gherghe: Bun, şi după ce aţi văzut cu proprii ochi, aţi văzut ceva? Și răspunsul e nu, pentru că
oricum nu mai avem timp! Deci, despre asta este vorba! Despre promiscuitatea asta absolut şocantă care se
întâmplă în unele comunităţi din România, despre nişte copiii care sunt condamnaţi încă înainte de a se fi
născut, cum e de exemplu, bietul copil.
Bebe Mihăescu: Sunt condamnaţi pentru că nu ştiu care le este propria identitate, sunt condamnaţi la
lipsă de educaţie. Ceea ce vrem noi să facem, educaţie sexuală care înseamnă să ştii cine eşti, în ce relaţii
intri şi ce intimitate poţi să ai.

În ediţia din 13.02.2019, difuzată între orele 16:57-18:57, unul dintre subiectele
prezentate l-a constituit cazul Anei Maria Wassouf, o tânără femeie care a fost bătută
de fostul soţ şi căreia acesta i-a interzis dreptul de a-şi vedea fetiţa. Scandalul ar fi
început după ce părinţii fostului soţ, sirian, au intenţionat să-i răpească fetiţa şi s-o ducă
în Siria.

Redăm din raportul de monitorizare aspectele reţinute cu privire la acest caz:
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Invitata emisiunii (Ana Maria Wassouf) a fost prezentată în rezumatul emisiunii cu prenumele Anca.
 Reper sel. 57.40, sel. 13-16- Titlu: Fără laptele mamei! I-au smuls fiica de la piept?
Ana Maria Wassouf: M-a împins cu capul de geamul maşinii, mi-a smuls, efectiv, fetiţa din braţe.
Voce din off: Mama, Anca, la un pas de moarte, din cauza familiei bărbatului care i-a jurat iubire veşnică?
Ana Maria Wassouf: Mama lui mi-a pus mâna la gură să nu pot să respir.
Voce din off: Soţul i-a interzis frumoasei mămici să-şi hrănească fiica, povestea terifiantă a Ancăi îţi va da fiori,
în exclusivitate, la Acces direct.
Au fost prezentate imagini de la un loc de joacă, cu Ana Maria Wassouf, o tânără femeie care vorbeşte într-un
interviu, despre agresiunile fizice la care a fost supusă de fostul soţ şi mama acestuia. De asemenea, au fost
difuzate scurte cadre, imaginile fiind neclare: cu o femeie aflată lângă un geam trasă de păr şi lovită; cu o femeie
imobilizată la mâini de un bărbat, care urcă nişte scări; bărbat care a ţine îndreptat pumnul către o femeie. Pe
ecran, s-a menţionat: reconstituire.
 Reper sel. 29.28, sel. 13-17; reper sel. 23.32, sel. 13-18
Ana Maria Wassouf: M-a împins cu capul de geamul maşinii, m-a lovit cu fetiţa în braţe, mi-a smuls, efectiv,
fetiţa din braţe.
Voce din off: Șoc şi groază, mama Anca la un pas de moarte din cauza familiei bărbatului, care i-a jurat iubire
veşnică?
Ana Maria Wassouf: Mama lui m-a lovit, mi-a dat cu pumnul în arcada ochiului, mi-a pus mâna la gură să nu pot
să respir, să pot să dau drumul fetiţei din braţe.
Voce din off: Soţul i-a interzis frumoasei mămici să-şi hrănească fiica?
Ana Maria Wassouf: În momentul în care m-a dat, soţul meu, afară din casă, am întrerupt alăptarea brusc, am
făcut mastită şi alte complicaţii.
Voce din off: Povestea terifiantă a Ancăi îţi va da fiori, în exclusivitate, la Acces direct.
S-au reluat imaginile dintr-un loc de joacă, cu Ana Maria Wassouf, o tânără femeie care vorbeşte într-un interviu,
despre episoadele de violenţă cu soţul său şi soacra. De asemenea, au fost difuzate scurte cadre, imaginile fiind
neclare: cu o femeie aflată lângă un geam trasă de păr şi lovită; bărbat care ţine îndreptat pumnul către o femeie;
cu o femeie care urcă nişte scări, fiind imobilizată la mâini de un bărbat. Pe ecran, s-a menţionat: reconstituire.
Cazul Anei Maria Wassouf a fost prezentat în intervalul orar: 18:24-18:57. Aceasta a povestit despre relaţia de
iubire cu fostul soţ, tensiunile care au apărut între ei, faptul că a fost bătută de soţ, dar şi tensiunile cu foştii socri,
socrul său fiind sirian. Ana Maria, fostul soţ şi socrii sunt de profesie medici. De asemenea, tânăra a spus că de
două luni nu şi-a mai ţinut copilul în braţe. În cadrul emisiunii, a fost prezentată o înregistrare (din arhiva
personală), în care foştii ei socrii plănuiau să-i răpească fetiţa şi s-o ducă în Siria.
 Reper sel. 24.24, sel. 13-18
Simona Gherghe: Ar fi fost bătută, dată cu capul de geamul maşinii şi gonită de acasă şi gonită de-acasă de soţ, chiar
în momentul în care-şi alăpta fiica. Mama unei fetiţe de un an vrea cu disperare să fie lângă ea. Ana Maria Wassouf a
ajuns la capătul puterilor, după două luni în care nu şi-a mai strâns în braţe copilul. Tot scandalul ar fi început după
ce tânăra în vârstă de 27 de ani ar fi aflat că părinţii soţului ar plănui să-i răpească fiica, s-o ducă în Siria. Întreaga
poveste a mamei, care este doctoriţă şi care luptă s-şi vadă copilul, o să o aflăm de la ea (…).
3- Reper sel. 25.25 (sel. 13-18) - În intervalul orar: 18:25-18:32, ecranul a fost splitat în trei părţi. În partea din
dreapta, pe jumătate din ecran, în imagini apare invitata, Ana Maria Wassouf. În partea din stângă, cealaltă
jumătate a fost împărţită în două. În partea de jos, în imagini apar cei 3 invitaţi ai emisiunii. În partea de sus a
ecranului, s-au prezentat imagini sepia, neclare, pe care s-a menţionat: Reconstituire. Acestea s-au difuzat în mod
repetat, pe de-o parte, cadre cu o femeie, agresată de un bărbat, lovită cu palmele, iar pe de altă parte, cadre, în
care, se pare că un copil este tras de mâini de un adult.
Invitata, Ana Maria Wassouf, a prezentat o înregistrare (arhivă personală) cu discuţiile dintre foştii socri, care
plănuiau să-i răpească copilul.
 4- Reper sel. 45.39, sel. 13-18
Bărbat: Eu aş putea să fac o chestie, dar nu ştiu dacă se poate, acum. Să-i duc pe toţi trei, la mine acasă, în Siria
şi de-acolo mai vede copilul…
Femeie: Trebuie să-l păcăleşti pe….
Bărbat: Păi, asta e
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Femeie: Să fie (n.r. tatăl copilului) de acord.
Bărbat: Probabil o să fie de acord, la un moment dat. Și acolo intră fata, dar nu mai iese. Îi scot certificat de
deces.
Femeie: Ți-am spus, pentru asta trebuie să fie (n.r. tatăl copilului) de acord.
Bărbat: Îi fac certificat de naştere nou acolo. Îi fac certificat de deces.
Femeie: Ai înţeles?
Bărbat: Dar nu ştiu cum.
Femeie: Dar el trebuie să tacă şi să facă. Să nu spună nimic… ”Hai să mergem şi să… în Siria. Și ai să-ţi iei
concediu două săptămâni. ”Aranjezi ca şi cum ar fi maică-ta bolnavă, ca să vadă fetiţa. O convingeţi aşa să
meargă. ”Hai că maică-mea e bolnavă, vrea să vadă fetiţa…” Nu ştiu ce… Iei biletele, vă duceţi şi dacă ai intrat
în ţară, copilul nu mai iese şi rămâne copilul în Siria. Și îi trimit eu bani de să învârtă jumătate de Siria! Și din
Siria poate să vină în orice ţară, că ea (n.r. mama Anca) îi pierde urma. Dar asta trebuie să accepte (n.r. tatăl
copilului). După aceea (n.r. tatăl copilului) trebuie să rămână în Siria cu copilul.
Bărbat: De ce să rămână?
Femeie: Păi, dar altfel nu poate să rămână! Rămâne tatăl! Ea (n.r. mama Anca) iese din Siria că este alungată.
Poţi să vorbeşti la poliţie şi o urcă în avion şi o dă afară şi (n.r. tatăl copilului) rămâne cu copilul în Siria. Că e
copil sirian.
Bărbat: Nu asta, măi, la fetiţă îi scot certificat de deces, acolo, că nu mai există.
Femeie: Și ea (n.r. mama Anca) să plece că are serviciu, ai înţeles? Vă duceţi toţi trei cu copilul acolo, voi
rămâneţi în continuare, ea trebuie să urce în avion să plece. O scoateţi afară din Siria şi după aceea nu ai decât
să faci ce acte vrei pentru copii. Și el (n.r. tatăl copilului) trebuie să rămână cu copilul în Siria, până îi schimbi
toate actele şi până faci toate golăniile. Ai înţeles?
Bărbat: Da.
Femeie: Și după aceea, poate să-l aducă în Franţa, pe copil, cu alte nume. Și ea (n.r. mama Anca) îi pierd urma
că ţi-l caută prin Interpol altfel… Dar trebuie să accepte (n.r. tatăl copilului) toată chestia, dacă vrea copilul.
S-au difuzat următoarele cadre, repetate de 3 ori (pe care s-a menţionat: Reconstituire): bărbat care merge prin
zăpadă, fără să i se vadă capul; femeie filmata cu spatele, probabil în incinta unei unităţi de învăţământ, căreia i se
alătură un bărbat, filmat din profil (imagini blurate); cei doi urmăresc un copil, sunt filmaţi cu spatele; bărbatul ia
copilul în braţe, aleargă cu el, femeia îi urmează şi duc minorul într-o maşină şi închid uşile.
 Reper . 48.49, sel. 13-18
Simona Gherghe a cerut colegilor să-l sune pe fostul soţ al invitatei, pentru a-i oferi un drept la replică.
Acesta nu a intervenit în emisiue.

În ediţia din 25.02.2019, în ultima parte a emisiunii, în intervalul orar 18:09-18:57, a
fost prezentată povestea de iubire a unei minore de 14 ani cu un tânăr de 24 de ani.
Titluri afişate pe ecran cu privire la acest subiect: EL-24 DE ANI! EA-14! IUBIREA ÎL
BAGĂ LA PUȘCĂRIE?; COPILĂ DE 14 ANI, ÎN PERICOL LÂNGĂ IUBITUL DE 24?; LA
14 ANI, CORUPTĂ DE RECIDIVISTUL DE 24 DE ANI?; IUBIRE INTERZISĂ LA 14
ANI, CU ACORDUL PĂRINȚILOR?; IUBITUL DE 24 DE ANI! CUM A FERMECAT-O
PE COPILĂ?;
Invitaţi în studio cu privire la acest caz: Sorin Ovidiu Bălan, Ioana Tănase (psiholog), Mara Bănică; Viorel
Stoiculeasa (unchiul lui Mirel Pătru); Mirel Pătru ( iubitul Dianei); Gina Stoiculeasa (mama lui Mirel Pătru);
Transmisiune video directă: Marcela Cosma (mama Dianei).
S1 (rep.09:07-09:30, sel.25-18) Moderatoarea a făcut următoarea introducere:
Simona Gherghe (moderatoare): Mergem mai departe, of, şi tot cu o copilă de 14 ani care ar fi fost coruptă de un
tânăr cu 10 ani mai mare decât ea, iar mai apoi dusă la el acasă şi totul s-ar fi întâmplat, culmea, cu acordul
părinţilor fetei. Normal, cum altfel? Unchiul băiatului spune însă că minora ar fi în mare pericol şi asta pentru
că tânărul ar fi făcut închisoare.
S2 (rep.09:31-12:05, sel.25-18) A fost difuzat un material video înregistrat, cu menţiunea RECONSTITUIRE în
partea din stânga-sus a ecranului, în care au fost făcute următoarele comentarii:
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Viorel Stoiculeasa (unchiul lui Mirel): Eu ştiam că ea are 14 ani. Nu ştiu cum au lăsat-o părinţii ei să plece, este
prea mică pentru el.
Voce din off: E prea mică să trăiască la 14 ani sub acelaşi acoperiş cu un iubit mai mare ca ea cu 10 ani, iar
tânărul care ar fi corupt-o pe fetiţă ar fi fost puşcăriaş. Chiar unchiul băiatului trage un semnal de alarmă.
Viorel Stoiculeasa (unchiul lui Mirel): A mers la ea, la Buzău, să se întâlnească cu ea, a zis că-l aşteaptă-n gară.
Nu ştiu cum au lăsat-o părinţii ei să plece cu-n băiat mai mare cu 10 ani ca ea, fără să ştie nimic despre el, fără
să ştie trecutul lui, a fost închis fiind minor.
Voce reporter: De ce a fost închis.
Viorel Stoiculeasa (unchiul lui Mirel): Pentru furt calificat şi violare de domiciliu. Soră-mea, din cauza ei a făcut
închisoare, l-a învăţat să fure.
Voce din off: Copila de 14 ani care locuieşte acum cu Mirel, băiatul de 24 de ani, şi cu mama acestuia, ar fi
plecat de acasă cu acordul părinţilor, dar părinţii nu ştiu unde şi cu cine a ajuns să stea fata lor, acuză unchiul.
Casa în care se află acum cei trei este una fără acoperiş care stă să cadă pe ei, având condiţii de trai greu de
descris, după cum spune chiar unchiul, iar fata ar fi renunţat chiar şi la şcoală pentru cel care îi este acum iubit.
Viorel Stoiculeasa (unchiul lui Mirel): Diana, acum momentan, cam de o săptămână jumătate, maxim două, se
află în casă la soră-mea, fiind în concubinaj cu Mirel.
Voce reporter: Fata îşi mai continuă studiile?
Viorel Stoiculeasa (unchiul lui Mirel): După câte am înţeles, nu mai merge la şcoală.
Voce din off: Mai mult, copila de 14 ani ar fi în pericol lângă Mirel, acuză unchiul.
Viorel Stoiculeasa (unchiul lui Mirel): Intra peste noi, ba să ne ia telefonul, ba să ne bată. M-a bruscat de multe
ori şi a dat în mine.
Voce din off: Unchiul Viorel îşi doreşte un singur lucru, ca fata de 14 ani să se întoarcă la părinţii ei pentru a-şi
continua şcoala, iar Mirel să-şi bage minţile în cap.
Viorel Stoiculeasa (unchiul lui Mirel): Nu-i vreau răul lu ꞌ nepotul meu, aş vrea să-l aduc pe drumul cel bun.
Voce din off: Ce spun însă nepotul acuzat, mama lui, dar şi părinţii copilei de 14 ani aflaţi mai târziu, în
exclusivitate la Acces direct.
Comentariile din cadrul materialului video înregistrat au fost însoţite de imagini cu: unchiul lui Mirel, Mirel şi
mama acestuia şi casa în care băiatul locuieşte cu mama şi iubita sa de 14 ani.
S3 (rep.12:06-16:00, sel.25-18) În platou au fost făcute următoarele comentarii, din care redăm, selectiv, din
raportul de monitorizare:
Simona Gherghe: Și îl invit, chiar acum, în platou, pe unchiul care susţine că nepotul său de 24 de ani ar avea
această relaţie cu fata de 14 ani şi culmea, deci nu părinţii au fost cei care au tras un semnal de alarmă c-a
plecat fata de acasă cu un băiat cu 10 ani mai mare, ea fiind foarte minoră, dacă pot să zic aşa, ci unchiul
băiatului. Se numeşte Viorel Stoiculeasa şi-l poftesc chiar acum în platou.
Simona Gherghe: Când a adus-o pe fata asta de 14 ani acasă?
Simona Gherghe: Nu, nu, aşa, eram curioasă. Bun, şi spuneţi că fata asta a venit cu acordul părinţilor.
Viorel Stoiculeasa: Da, am primit mesaj, mail de la primăria din Smeeni, judeţul Buzău, de unde e fata şi mi-a zis
că fata a plecat cu acordul părinţilor, că părinţii sunt de acord cu relaţia lor, că s-au cunoscut mai… mai înainte
de a pleca cu ea, s-au cunoscut cu vreo şase-şapte luni în urmă, fără să se vadă.
Simona Gherghe: Am înţeles. Hai să facem aşa, domnul Stoiculeasa. Cred că avem un material şi cu nepotul de
24 de ani.
Simona Gherghe: O clipă, hai să vedem materialul!
S4 (rep.16:01-17:55, sel.25-18) A fost difuzat un al doilea material video înregistrat care a conţinut declaraţiile lui
Mirel, tânărul de 24 de ani, astfel:
Mirel: Sunt conştient de faptul acesta, că ştiu că este şi legea nu permite minori să stea cu adulţi. O să devină
majoră, o să ne căsătorim, o să facem totul legal. Ne-am cunoscut pe Facebook, pur şi simplu, şi mi-a plăcut de
ea, ne-am înţeles foarte bine şi am vorbit timp de 6 luni. Am văzut profilul ei pe Facebook şi i-am lăsat un
comentariu, ceva de genul: „Bună!” sau nu mai ştiu. Și, după aceea, mi-a răspuns şi ea, după aceea am intrat pe
mess şi am început să… conversaţia, să vorbim. Îi ziceam: „Te iubesc!”
Voce reporter: Voi v-aţi îndrăgostit înainte să vă vedeţi?
Voce reporter: Ce intenţii ai cu Diana?
Mirel: Intenţii bune, deci, nu vreau să-mi bat joc de ea sau să… cum fac alţi băieţi.
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Voce reporter: Tu şi Diana aţi întreţinut relaţii sexuale?
Mirel: Nu. N-am întreţinut relaţii sexuale. Fata este virgină. Aşa mi-a spus ea, a zis că n-a avut pe niciunul
înainte de mine, n-a stat cu nici un băiat, a fost singură.
S5 (rep.05:52)
Sorin Ovidiu Bălan: Am înţeles, da în concret, acum, dumneavoastră aţi venit la noi şi ne-aţi sesizat,
domnule, o fată de 14 ani a fost luată de nevastă de nepotul meu. De ce? Că mie mi se pare că, copiii ăştia se
iubesc, mie aşa mi se pare.
Mara Bănică: Da, mă, da, clar.
Sorin Ovidiu Bălan: Foarte bine tată.
Mara Bănică: Nu ştiu dacă se iubesc, da i-a luat-o…
Sorin Ovidiu Bălan: Următoarea ia-o din grădiniţă şi ia-o de nevastă.
Viorel Stoiculeasa: Eu aş vrea ca fata să meargă să-şi continue şcoala.
Sorin Ovidiu Bălan: Dumneavoastră de grija fetei aţi venit?
Simona Gherghe: Da, eu v-am zis de la început.
Viorel Stoiculeasa: Da, chiar dacă…
Mara Bănică: Frumos.
Sorin Ovidiu Bălan: Foarte frumos.
S5 (rep.06:39) Simona Gherghe: Că nu părinţii fetei au fost cei care ne-au sesizat, adică nu mama Dianei:
„Aoleu, mi-a plecat fata de acasă!” Maică-sa a zis: „ia-o, dar ai grijă de ea că-i minoră!” Da ꞌ a avut
această…
S6 (rep.25:43-27:06, sel.25-18) A fost difuzată a treia înregistrate video care a conţinut declaraţiile mamei lui
Mirel Pătru, astfel:
Gina Stoiculeasa (mama lui Mirel): Mă gândeam să găsească şi el pe cineva potrivit, de vârsta lui. Acum că el
crede că ceea ce face este bine, este problema lui.
Voce reporter: Știaţi că băiatul dumneavoastră vorbeşte de câteva luni cu o fată care are 14 ani?
Gina Stoiculeasa (mama lui Mirel): Eu n-am ştiut nimic. A zis că vorbeşte cu o fată care are 16-17 ani. Eu
am depistat când au venit la poartă că… când au venit autorităţile, că are 14 ani. Eu am acceptat, vă daţi
seama că n-am avut altă… n-am vrut să mă interpun între ei, deşi nu favorizez relaţia dintre un adult şi-o
minoră, totuşi am acceptat că asta este, mai am un copil în plus.
S9 (rep.40:33-41:23, sel.25-18) A fost difuzată a patra înregistrate video care a conţinut declaraţiile mamei Dianei,
fata de 14 ani, astfel:
Marcela Cosma (mama Dianei): Sunt de acord, am fost de acord, ei şapte luni au vorbit împreună şi când a
venit a luat-o, şi-am fost de acord ca să plece să stea împreună. Mie mi-a zis că: „Dacă nu mă laşi mamă să
stau cu el, eu fac…”. Stai cu el şi noi o să te ajutăm, când ai tu nevoie, atunci o să stăm cu tine şi-o să te
ajutăm. I-am zis că mă duc şi la ei, dacă ei vine la mine. Nu vreau să păţească fata mea ceva pentru altcineva.
E un băiat cuminte, ruşinos. Când au venit ei, eu nici n-am scos două-trei cuvinte de la el. Și cu mama lui am
vorbit, şi-n direct, adică prin telefon, şi vorbim mereu, mereu. Nu contează c-a fost închis. Asta nu contează
doamnă, că poa ꞌ să intre unu ꞌ şi… poa ꞌ să intre şi nevinovat. Cred că cu el o să fie… e iubirea vieţii lor.
Am văzut că se iubesc foarte mult.
Voce reporter: Sunteţi de acord ca ea să se lase de şcoală ca să rămână cu el?
Marcela Cosma (mama Dianei): Da, da ꞌ poa ꞌ să facă şi acolo şcoală, la ei acolo.
S10 (rep.05:16) Mara Bănică: Bine, să nu se înţeleagă, eu nu încurajez sub nicio formă…
Sorin Ovidiu Bălan: Care vă vin ca copii vitregi.
Mara Bănică: Sorin, noi, eu cred că niciunul dintre noi, părinţi responsabili, nu putem încuraja o relaţie a
unui copil de 27… 24 de ani cu o altă copilă, dar…
Sorin Ovidiu Bălan: Ba da, dacă fata este…
Mara Bănică: Stai, mă, să termine un om o propoziţie!
Sorin Ovidiu Bălan: Dacă este virgină, da?
Simona Gherghe: Da ꞌ , staţi un pic!
Mara Bănică: Dar, dacă situaţia e de aşa natură, cum spune mama, şi ea oricum abandonase şcoala, decât să
ajungă precum invitata de dinainte, răpită, sechestrată şi dusă la produs, mai bine aşa să-şi trăiască o poveste
frumoasă!

10

Gina Stoiculeasa: Da ꞌ , bineînţeles!
Simona Gherghe: Doamna Cosma, hai să vorbim şi cu doamna Cosma un pic pentru că e mama Dianei!
S10 (rep.08:52) Mara Bănică: Doamnă, da ꞌ dumneavoastră când v-aţi măritat fetele aşa, bravo, foarte bine
aţi făcut că le-aţi făcut un rost, le-aţi… bravo! Le-aţi învăţat aşa cum să se ferească, să nu facă aşa copilaşi
unul după altul, unul după altul, 84, 84, 84? Îmi face capul aşa, ca la…
Simona Gherghe: La 16 ani, doi copii.
Marcela Cosma (transmisiune video directă): Păi eu le-am zis să nu facă, da ꞌ dacă…

În baza rapoartelor de monitorizare şi în urma vizionării imaginilor, membrii
Consiliului au constatat că emisiunea “Acces Direct” din 6, 13 şi 25 februarie 2019, au
avut un conţinut de natură a prejudicia dezvoltarea morală şi mentală a minorilor, în
raport de ora de difuzare şi de comentariile obscene, cu conotaţii sexuale.
Or, potrivit art. 39 din Legea audiovizualului, difuzarea programelor care pot afecta
dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin
alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces
condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu
pot auzi sau vedea emisiunile respective.
De asemenea, conform art. 18 din Codul audiovizualului, nu pot fi difuzate în
intervalul orar 06.00-23.00 producţii care prezintă scene de sex, limbaj sau
comportament trivial, vulgar sau obscen.
Membrii Consiliului au constatat că, la o oră accesibilă minorilor, în contextul unor
subiecte despre presupuse raporturi sexuale între rude în linie directă (incest) sau cu
privire la relaţiile dintre o minoră, de 14 ani, şi un tânăr de 24 ani, au fost făcute
comentarii cu conotaţii sexuale, într-un mod obscen şi cu prezentare de lux de
amănunte. De exemplu, în cadrul ediţiei din 6 februarie 2019, au fost prezentate două
cazuri referitoare la pretinse relaţii incestuoase între mamă şi fiu sau între tată şi fiică.
Primul caz, prezentat sub titlul „Şocant! Mama, iubire cu fiul ei ”, s-a referit la cel relatat
de Mihai Ghiţă, invitat în studio, care o acuza pe concubina lui că ar avea relaţii de
natură sexuală cu fiul ei. Al doilea caz, cu titlul „Fiica abuzată de tată cu cagulă în faţa
mamei”, a vizat, de asemenea, prezentarea unei pretinse relaţii sexuale între un tată şi
fiică, cu acordul mamei acesteia. De asemenea, în ediţia din 25 februarie 2019, s-a
discutat despre relaţia dintre un tânăr, de 24 de ani, cu o minoră, de 14 ani, subiect
ilustrat cu titlurile: EL-24 DE ANI! EA-14! IUBIREA ÎL BAGĂ LA PUȘCĂRIE?; COPILĂ
DE 14 ANI, ÎN PERICOL LÂNGĂ IUBITUL DE 24?; LA 14 ANI, CORUPTĂ DE
RECIDIVISTUL DE 24 DE ANI?; IUBIRE INTERZISĂ LA 14 ANI, CU ACORDUL
PĂRINȚILOR?; IUBITUL DE 24 DE ANI! CUM A FERMECAT-O PE COPILĂ?.
În acest context, deşi erau difuzate într-un interval orar accesibil vizionării şi de
către minori, în cadrul ediţiilor au fost făcute comentarii cu conotaţii sexuale, într-un
mod trivial, ca de pildă:
Sel 6-17, reper 30:20- Pe cearşaful de pe canapea am văzut nişte pete. M-am blocat un pic şi am zis nu
se poate să fie aşa ceva!
Simona Gherghe: Dar de ce v-au ridicat un semn de întrebare acele pete? De ce v-aţi gândit că ar fi ceva
necurat? Ceva sexual, în petele alea?
Mihai Ghiţă: Pentru că simţeam că între ei nu e o legătură mamă fiu...
Sel.6-17, reper 32:10 Mihai Ghiţă: Deci, s-a lipit de ea, i-a pus mâna pe sâni ...
Bebe Mihăescu: I-a pus mâinile pe sâni? Uau!
Sorin Ovidiu Bălan: Adică o îmbrăţişare ca între doi amanţi, nu?
Sorin Ovidiu Bălan: Adică făceau sex sau nu?
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Bebe Mihăescu: Erau erotice sau numai propuneri?
Mihai Ghiţă: Făceau sex. Deci făceau chiar sex. Și tocmai de aceea au schimbat cearşafurile, ea fiind pe
ciclu, au murdărit ... şi atunci ...
Camelia Mitoşeru: Stai, Sorin, vreau să te completez. Deci, am înţeles că domnu este obsedat sexual şi
că vă abuza cu diferite jucării ...
Zamfira Bălău: Exact.
Sel. 6-18, reper 04:35 Sorin Ovidiu Bălan: Jucăriile sexuale, alea ...
Sorin Ovidiu Bălan: Jucăriile sexuale sunt nezdravene. Doamnă, de ce să fi venit domnul?
Zamfira Bălău: Da, el are în mintea lui că eu aş fi întreţinut relaţii sexuale cu copilul meu şi cu un
coleg de-al copilului meu ...
Mihai Ghiţă: Ca să poată să facă sex. Deci ea şi cu Florin şi cu băiatul ei au făcut sex în grup. Ascultăm
înregistrările.
(...)
Reporter: Când s-a întâmplat ca acel bărbat să abuzeze de tine?
Steluţa: Păi, cam la 16 ani. Intra seara peste mine în cameră, mă ameninţa tot timpul. Cred că îi punea
lui mamică-mea ceva în mâncare, că adormea şi nu se mai trezea. Într-o seară, m-am pus să dorm şi a intrat
peste mine, a spart uşa ...
Reporter: E foarte greu pentru tine!
Steluţa: Și m-am găsit cu el peste mine. Eu l-am trântit şi am rupt lanţul, m-am dus peste mama în partea
ailaltă şi ea dormea! Când m-am dus la ea, ea zice că nu şi-a adus aminte nimica.
Reporter: Păi şi nu v-aţi dus la poliţie, nu s-a dus la poliţie?
Steluţa: Ne-am dus aicea la Săcele, după aia am tras plângerea. De câte ori ieşeam afară, hai că să o
facem nu ştiu ce, eu îi spuneam lui mama, el zicea că eu mint, că nu e adevărat. De atâtea ori a ameninţat-o
pe mama că nu mă culc cu el, că ne omoară, că ...
Reporter: Când s-a întâmplat abuzul sexual?
Steluţa: Cam aproape să fac 17 ani. A pus-o pe mama de faţă să stea, că ... a zis că dacă vrea să aibă
relaţie bună cu ea, că să mă culc eu cu el.
Reporter: Practic, mama ta se uita la voi, în timp ce el abuza de tine.
Steluţa: El abuza tot timpul. Adică mereu venea. Ba că haide să facem ... Reporter: Când s-a întâmplat
ca acel bărbat să abuzeze de tine?
Steluţa: Păi, cam la 16 ani. Intra seara peste mine în cameră, mă ameninţa tot timpul. Cred că îi punea
lui mamică-mea ceva în mâncare, că adormea şi nu se mai trezea. Într-o seară, m-am pus să dorm şi a intrat
peste mine, a spart uşa ...
Reporter: E foarte greu pentru tine!
Steluţa: Și m-am găsit cu el peste mine. Eu l-am trântit şi am rupt lanţul, m-am dus peste mama în partea
ailaltă şi ea dormea! Când m-am dus la ea, ea zice că nu şi-a adus aminte nimica.
Reporter: Păi şi nu v-aţi dus la poliţie, nu s-a dus la poliţie?
Steluţa: Ne-am dus aicea la Săcele, după aia am tras plângerea. De câte ori ieşeam afară, hai că să o
facem nu ştiu ce, eu îi spuneam lui mama, el zicea că eu mint, că nu e adevărat. De atâtea ori a ameninţat-o
pe mama că nu mă culc cu el, că ne omoară, că ...
Reporter: Când s-a întâmplat abuzul sexual?
Steluţa: Cam aproape să fac 17 ani. A pus-o pe mama de faţă să stea, că ... a zis că dacă vrea să aibă
relaţie bună cu ea, că să mă culc eu cu el.
Reporter: Practic, mama ta se uita la voi, în timp ce el abuza de tine.
Steluţa: El abuza tot timpul. Adică mereu venea. Ba că haide să facem ... Îmi spune mie şi zice: hai să
facem ca mă-ta să nu ştie.
(...)
Voce reporter: Tu şi Diana aţi întreţinut relaţii sexuale?
Mirel: Nu. N-am întreţinut relaţii sexuale. Fata este virgină. Aşa mi-a spus ea, a zis că n-a avut pe
niciunul înainte de mine, n-a stat cu nici un băiat, a fost singură.
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Consiliul consideră că astfel de comentarii, precum cele exemplificate anterior,
nu au fost în măsură să justifice vreun interes public sau să aibă o componentă
educativă, aşa cum eronat a susţinut reprezentanta postului Antena 1, prezentă la
şedinţa publică. Astfel, Consiliul a constatat că aceste comentarii au fost unele
obscene, cu conotaţii sexuale, de natură a prejudicia dezvoltarea minorilor care au
urmărit programul, mai ales că a fost difuzat la o oră accesibilă lor.
În aceste condiţii, radiodifuzorul nu a ţinut cont de psihologia personajelor şi de
reperele morale pe care acestea le oferă minorilor, neîndeplinindu-şi astfel obligaţia a
asigura o protecţie reală a acestora, deoarece difuzarea unui asemenea conţinut
trebuia făcută cu responsabilitate şi cu respectarea cerinţelor legale, menite să
protejeze această categorie de public.
În acest scop, legiuitorul a prevăzut că difuzarea unor programe care, prin
conţinutul lor, pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se face
numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, aceştia nu au acces la
vizionarea lor. Din această perspectivă, Codul audiovizualului reglementează expres că
producţiile audiovizuale care prezintă scene de sex, limbaj sau comportament trivial,
vulgar sau obscen nu pot fi difuzate înainte de ora 23.00.
Având în vedere nevoia de protecţie şi de îngrijire specială a copiilor, generată de
lipsa acestora de maturitate fizică şi intelectuală, Consiliul, în calitatea sa de garant al
interesului public, consideră că nerespectarea de către radiodifuzor a prevederilor
legale în materia protecţiei copiilor este de natură să afecteze dezvoltarea fizică,
mentală şi morală a acestora. Consiliul consideră că respectarea principiului superior al
copilului prevăzut în legislaţia audiovizuală trebuie să primeze în orice program
audiovizual, întrucât nevoia de protecţie a copiilor are în vedere şi educarea acestora,
obligaţie ce îi incumbă, în egală măsură, şi radiodifuzorului.
Membrii Consiliului apreciază că radiodifuzorii au obligaţia ca, atunci când aleg să
difuzeze un program, să ţină cont de criteriile de clasificare prevăzute expres de Codul
audiovizualului, astfel încât copiii aflaţi la vârste la care nu au încă suficient
discernământ şi nu deţin destule informaţii şi cunoştinţe, să nu considere că un
comportament şi un limbaj licenţios pot reprezenta un model firesc de viaţă.
Faţă de aceste aspecte, având în vedere sancţiunile anterioare pentru încălcarea
prevederilor legale privind protecţia minorilor, ţinând cont de criteriile de individualizare
a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a propus
sancţionarea radiodifuzorului cu amendă de 25.000 lei.
Supusă la vot, propunerea de sancţionare a fost adoptată cu respectarea
condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.
În temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (2) şi ale 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. (licenţa audiovizuală nr. STV 03.10/19.12.1995 eliberată la 10.05.2018 şi decizia de autorizare nr. 169.43/22.11.2016 eliberată la 10.05.2018 pentru postul ANTENA 1) se sancţionează cu
amendă în cuantum de 25.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 39 alin. (2) din
Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art.
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18 lit. b) 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 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 cu amendă de 25.000 lei postul
ANTENA 1, deoarece ediţiile emisiunii “Acces Direct” din 6, 13 şi 25 februarie 2019 au
avut un conţinut de natură a prejudicia dezvoltarea morală şi mentală a minorilor, în
raport de ora de difuzare şi de comentariile obscene, cu conotaţii sexuale.
Or, potrivit art. 39 din Legea audiovizualului, difuzarea programelor care pot afecta
dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin
alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces
condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu
pot auzi sau vedea emisiunile respective.
De asemenea, conform art. 18 din Codul audiovizualului, nu pot fi difuzate în
intervalul orar 06.00-23.00 producţii care prezintă scene de sex, limbaj sau
comportament trivial, vulgar sau obscen.”
Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.
VICEPREŞEDINTE INTERIMAR,
MARIA MONICA GUBERNAT

Serviciul juridic şi reglementări,
Şef serviciu Dumitru Ciobanu

