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CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI 

Direcţia Monitorizare 

Serviciul Monitorizare TV 

 

 

Raport de monitorizare 

 

Postul: Kanal D, B1Tv, Naţional Tv, Prima Tv, Antena 1, Pro TV, OTV 

Emisiunea: La şuetă cu Bahmu, Vedetele se întreabă, Copii contra părinţi, Trăsniţii, 

Mondenii, Acces direct, Happy Hour, Pe mâna soacrei. 

Data: 22-28.03.2010; 17.04.2010- Pe mâna soacrei 

Tema: Protecţia drepturilor copilului  

  

 

 

 

Constatări: Au fost vizionate următoarele emisiuni în perioada 22.03.2010-28.03.2010: La şuetă cu 

Bahmu (Kanal D);  Vedetele se întreabă (B1 TV);  Copii contra părinţi (Naţional Tv); Trăsniţii (Prima TV); 

Mondenii (Prima TV); Acces direct (Antena 1); Happy Hour (Pro TV); Pe mâna soacrei (OTV); 

 

 Kanal D 

Postul de televiziune Kanal D, difuzează de luni până vineri, în intervalul orar: 16.00-18.30, emisiunea La 

şuetă cu Bahmu, genul programului Talk show, având semnul AP. Au fost vizionate emisiunile din perioada 22-

26.03.2010. În ediţiile respective au fost făcute aluzii sexuale, care au fost semnalate în raport. 

22.03.2010 

În cadrul emisiunii au fost mai multe teme de dezbatere şi invitaţii Daniela Gyorfi, cântăreaţă, Radu Baron, 

impresar, Gherghina Stancu, cântăreaţă, Marian Soci de la Radio 21 împreună cu manechine, iar prin telefon au 

intervenit: Andreea Bănică, Simona Sensual şi Nyno, manelist. De-a lungul ediţiei, s-au afişat mai multe titluri pe 

ecran. 

(Reper sel. 55.57, sel. Mar-22-2010-ora-15-32-12-Kanal D) 

Adriana Bahmuţeanu: Uite, hai să-ţi dau şi eu din casă acuma, de exemplu, Prigoană, nu că m-a luat pe 

mine, m-a luat cu tot cu căţel, cu tot cu mama, cu tot cu soră-mea, stăm toţi la grămadă la el în casă cum ar fi, deci 

o tolerează şi pe cumnată-sa, mă întrebai ce face soră-mea, bine şi în fiecare seară, căţelul îl iubeşte pe domn` 

Prigoană, numai pe piciorul ăla de lemn. 

Daniela Gyorfi: Da, am înţeles care e problema, are o problemă. 

Adriana Bahmuţeanu: Deci, căţelul meu are o problemă, e fidel, nu iubeşte pe nimeni decât pe Prigoană… 

Şi chiar mă gândeam aseară… 

Daniela Gyorfi: Aşa sînt şi eu, când iubeşti pe cineva, iubeşti şi cu bune şi cu rele… 

Adriana Bahmuţeanu: Mă gândeam aseară, mă uităm la el cum îl iubea căţelul, zic domne, bietul omul ăsta 

săracu`, câte acceptă el pentru mine, îţi dai seama, să te coţăie câinele în fiecare seară, nu-i tocmai simplu, 

înţelegi? 
Daniela Gyorfi: Dă-l mamă, castrează-l, fă ceva la căţel. 

Adriana Bahmuţeanu: Nu am. L-am dus la montă, la femei, la ce vrei tu, nu vrea pe nimeni, decât pe 

Prigoană. 

Daniela Gyorfi: Castrează-l! Păi ce să faci, câţi ani are? 

Adriana Bahmuţeanu: Are vreo 7-8 ani, mi-e milă să-l castrez. 

Daniela Gyorfi: Castrează-l şi eu l-am castrat pe Dănuţu, pe Cokerul meu şi acum  am un Sar-pei, nu ţi-am 

explicat, că mi-a făcut George… 

Adriana Bahmuţeanu: Mie mi-e milă să-l castrez. 

Daniela Gyorfi: E, ţi-e milă, aşa domnul… 

Adriana Bahmuţeanu: Să se simtă şi el bine. 

Daniela Gyorfi: Păi cât de bine să se simtă cu domnul Prigoană? 

Daniela Gyorfi şi Adriana Bahmuţeanu au început să râdă. 

Gyorg: Dacă ţi-e ţie milă, mie să ştii că nu mi-e milă, hârşt… 
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Adriana Bahmuţeanu: Ei da… 

Gyorg: Atâta, hârşt (are un cuţit în mână) 

Adriana Bahmuţeanu: Se mai urcă ştii, câteodată câinele în pat şi zice: da, ne mutăm noi în coteţ, să stea 

javra ta în pat, după ce că în fiecare seară are treabă cu mine…(…) 

 

Gyorg a gătit la bucătărie kebap de miel şi a invitat-o şi pe Daniela Gyorfi să-l ajute. Cei doi au introdus 

carne pe beţe. 

(Reper sel. 28.04, sel. Mar-22-2010-ora-16-32-12) 

Gyorg: Deci, eu acuma recomand cărniţa de miel sau ce fac, fac anti-reclamă? Ia uite-te! Şi înfig această 

cărniţă, îţi place să înfigi şi tu? 

Daniela Gyorfi: Nu, nu, eu nu fac aşa ceva. 

Gyorg: Adică tu nu, niciodată? 

Daniela Gyorfi: Nu. 

Gyorg: Niciodată? 

Daniela Gyorfi: Pentru că… 

Gyorg: Păi de-aia te-a lăsat mă. Pe bune. 

Daniela Gyorfi: Păi ce, m-a luat cumva pe post de bucătar?  

Gyorg: Nu da,  (…) hai mă ajuţi şi pe mine mă, că uite trece timpul, (…) ia şi tu altă ţeapă (...). Păi trage şi 

tu pe altcineva în ţeapă. Fii atent. Ştii ce am să fac? Mie îmi place să fie carnea de miel fragedă şi puţin, nu foarte 

bine făcută, înţelegi? Şi atunci, ia uite cum înfig, ia uitaţi-vă stimaţi telespectatori, uitaţi-vă la mine cât de graţios 

înfig eu carnea… 

Adriana Bahmuţeanu: Ce ai înfige tu (…) în pupezele astea măicuţă… 

Gyorg: Cum? 

Adriana Bahmuţeanu: Ce ai înfige tu în pupezele astea… 

Gyorg: Hai mă Adriana, abia mi-au trecut vânătăile, abia mi-au trecut sechelele de la nevastă-mea (…) 

Daniela Gyorfi: E în post (…). 

 

(Reper sel 53.07, sel. Mar-22-2010-ora-16-32-12) 

Gyorg s-a aflat lângă un manechin foarte înalt. 

Gyorg: Eu mă gândeam la altceva, când dormi şi tu, se lungeşte când stai întins în pat, nu? 

Marian Soci: Priveşte partea bună a lucrurilor, patul va fi mai mare şi tu te vei simţi ca-n Rai. 

Gyorg: (…) Bună, bună treabă. Da` mă gândesc acuma dacă, nu ştiu, îţi vin idei, nu Adriana? Păi în pat 

când stai tu, nu? Îţi vin idei şi încerci anumite trucuri. 

Adriana Bahmuţeanu: Mie nu-mi vin idei, mie îmi vine altceva, da` mă rog. 

Gyorg: Îţi vine da, mă rog, păi nu, idei în a îhî… 

Adriana Bahmuţeanu: Păi cică chestia aia nu ştie carte, măi Gyorg. 

Gyorg: Păi bine să pui un picior pe tavan, unul pe celălalt tavan… 

Adriana Bahmuţeanu: Faci ca Batman nene, sari de pe şifonier, n-ai înţeles?  

 

În studio, a fost o discuţie între Andreea Tonciu, Adriana Bahmuţeanu şi Gyorg. 

(Reper sel. 55.30, sel. Mar-22-2010-ora-16-32-12) 

Adriana Bahmuţeanu: Vino Gyorg încoace (…). 

Andreea Tonciu: Şi mă scarpină Gyorg. 

Adriana Bahmuţeanu: Gyorg ar vrea să te scarpine, dar prin alte părţi. 

 

Adriana Bahmuţeanu i s-a adresat Andreei Tonciu. 

(Reper sel. 56.07, sel. Mar-22-2010-ora-16-32-12) 

Adriana Bahmuţeanu: Dă-ţi jos pantoful, paraşuto! 

 

23.03.2010  
Emisiunea a avut mai multe teme de dezbatere şi au fost afişate mai multe titluri pe ecran. În studio au fost 

prezenţi: Stelian Ogică şi asistentele sale de la Taraf TV, Elena Lovin, Vasile Calofir, actor, Ortal de la Sabres, 

coana Floarea, Kristine, cântăreaţă. 

(Reper sel. 17.13, Mar-23-2010-ora-16-32-12) 
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Adriana Bahmuţeanu: Deci, ele sînt asistentele lui Ogică, fii atentă, acuma eşti la emisiunea ta Ogică, da, 

cu asistente, hai zii: bună ziua, sînt Stelian Ogică, nu ştiu ce, cutare, hai (…) 

Stelian Ogică: Bună ziua, sînt Stelian Ogică, moderatorul emisiunii… 

Gyorg: Mână mică.. 

Au început să râdă, mai ales Adriana Bahmuţeanu, care a avut un râs foarte zgomotos. 

(…) 

Adriana Bahmuţeanu: Şi fetele ce-au făcut în emisiune, ia zii, tu ce ai făcut? 

Stelian Ogică: Fetele mă ajută să… 

Una dintre fete: Noi l-am ajutat… 

Adriana Bahmuţeanu: Adică ce? 

Gyorg: I-aţi ridicat moralul sau ce i-aţi făcut? Sau întărit moralul sau cum se spune? 

Adriana Bahmuţeanu: I-a întărit nervul optic. 

Gyorg: Numai ştiam, mărit sau întărit. 

Adriana Bahmuţeanu: Aoleu, te mănâncă pielea. 

Gyorg: A ridicat moralul uite, Cristina ştie (…). 

Adriana Bahmuţeanu: Ia du-te tu la bucătărie, mai bine, hai! Trăi-ţi-ar neamul, uite ce e la bucătărie! 

 

24.03.2010 

Ediţia din 24.03.2010, a avut de asemenea numeroşi invitaţi şi mai multe teme. De asemenea, pe ecran au 

fost afişate mai multe titluri. Printre invitaţi s-au aflat: Serghei Mizil, Mădălin Voicu Jr., Alexandru Recolciuc, 

Radu Baron. 

(Reper sel. 28.10, sel. Mar-24-2010-ora-15-32-13) 

Adriana Bahmuţeanu: A venit tocmai din Bucovina, Alexandru Recolşiuc. 

Alexandru Recolciuc: Bună seara! 

Adriana Bahmuţeanu: Ce faci? Într-o formă de zile mari, da? 

Alexandru Recolciuc: Foarte formă, pentru că vine Paştele şi trebuie să vedem cum îi cu ouăle. 

Adriana Bahmuţeanu: Aoleu! Păi n-are cine să-ţi vopsească ouăle? 

Alexandru Recolciuc: Nu ştiu, o să vedem. 

Adriana Bahmuţeanu: Cică acuşi te însori, ar trebui să ai ouăle vopsite (…) Păi nici nu te-ai însurat bine 

şi vrei ceva proaspăt? Se poate? 

Alexandru Recolciuc: Vopsea proaspătă. 

Adriana Bahmuţeanu: Vai! 

Mădălin Voicu Jr: Că pensulă ai. 

Alexandru Recolciuc: Roşie, nu neagră, roşie să fie (…). 

 

(Reper sel. 30.28, sel. Mar-24-2010-ora-15-32-13) 

Adriana Bahmuţeanu: Ia să vedem, au ajuns pupezele la bucătărie. 

Una dintre “Pupeze”: (…) Ne-a pus să-i curăţăm ouăle. 

Sânziana: Ne-a pus să-i curăţăm ouăle. 

Gyorg: (…) Am aici lavaliere pregătită, va trebui să-mi ţin microfonul. 

Sânziana: Nu, nu, nu. Vorbeşte, vorbeşte. 

Gyorg: Stai tu microfonul meu? Nu ştiu cum să mă descurc acuma. (…) Vine Serghei aici să mă ajute? 

Adriana Bahmuţeanu: Bagă nasul, bagă nasul acolo (Adriana Bahmuţeanu îl îndeamnă pe Gyorg să îşi 

bage nasul în decolteurile pupezelor). 

Gyorg: Nu, nu, nu, nu, n-ai să vezi! 

Adriana Bahmuţeanu: Nu, că iar te dă la Cârcotaşi (…). 

 

(Reper sel. 15.22, sel. Mar-24-2010-ora-16-32-13) 

Gyorg se afla la bucătărie. 

Gyorg: Băi, am o problemă la bucătărie, Adriana, o problemă mare, mare de tot, da, iar am o problemă 

mare la bucătărie. Ştii ceva? Am încercat, am încercat, Dumnezeu mi-e martor că am încercat să pregătesc trufe, 

dar am o problemă, nu mi s-a întărit ciocolata (…). 

Adriana Bahmuţeanu: Asta nu e o problemă Gyorg, e la ordinea zilei la tine să nu ţi se întărească nimic. 

Au început să râdă invitaţii din platou. 
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Gyorg: (…) Dar cu ce există acuma pe piaţă Adriana, nu-mi fac probleme. Am să le rog pe Pupeze să vină 

puţin să mă ajute. 

Adriana Bahmuţeanu: Ia duceţi-vă Pupezelor, ia vedeţi, se întăreşte? Ia vedeţi Pupezelor, dacă vă duceţi 

acolo se întăreşte? Ciocolata, nu altceva! 

Sânziana: Miroase a drob şi nu ne place. 

Gyorg: Ele sînt gospodine, ele ştiu secrete cum să întărească ciocolata, pentru că eu ciocolata asta am 

pregătit-o (…). 

 

Serghei Mizil a fost pus de Adriana Bahmuţeanu să cânte. 

(Reper sel. 14.43, sel. Mar-24-2010-ora-17-32-14) 

Adriana Bahmuţeanu: Zii ceva de la Moldova (…), uite, ştie el. 

Alexandru Recolciuc: De la Suceva, ce ştiţi? 

Serghei Mizil: (…) Vino mândro pe conductă, să te fut în bătătură. 

Adriana Bahmuţeanu (râzând): Aoleu, nu, nu, nu, nu, ne amendează CNA-ul, nu, nu, nu, nu. (…) O 

luăm, o luăm de la CNA, îmi cer scuze, nu faceţi aşa ceva acasă, da? 

Serghei Mizil: Nu pe conductă. 

Adriana Bahmuţeanu: Vezi că-ţi trimit amenda Serghei. 

Au început să râdă moderatoarea şi invitaţii. 

 

25.03.2010 

Şi în emisiunea din 25.03.2010 au fost mai multe teme. Printre invitaţi s-au aflat Mihai Mitoşeru, Cove, 

Stana Izbaşa. 

(Reper sel. 26.25, sel. Mar-25-2010-ora-16-25-18) 

Gyorg: Adriana, fii atentă, lasă-mă şi pe mine să termin reţeta asta, am să fiu foarte, foarte scurt şi foarte, 

foarte rapid, pentru că nu mai am mult. 

Mihai Mitoşeru: Aşa eşti tu de obicei, scurt şi rapid băi. 

Adriana Bahmuţeanu: Nu, de regulă e neterminat. 

Gyorg: Aşa este, aşa este, dar ce să fac? Mai mă termin şi singur. 

Adriana Bahmuţeanu: Aoleu. 

O invitată din platou: Uite, că au venit să te termine. (în bucătărie au intrat Pupezele, care l-au luat în braţe 

pe Gyorg) 

Gyorg: (…) Hai mă, ce mi-ai făcut mă? 

 

 

 B1 Tv :  
Vedetele se întreabă – cu Victor Yila şi Aurelian Temişan. Fără semn de avertizare.Emisiunea a fost 

difuzată duminică, 28.03.2010, de la 14:30. 

Site www.b1tv.ro: „Emisiunea „Vedetele se întreabă” propune o formulă inedită de interviu.Vedetele au ocazia să 

discute relaxat, ca între persoane care au exerciţiul celebrităţii. Mereu din domenii diferite, cele două personalităţi 

găsesc subiecte şi punţi de comunicare neaşteptate. Unul dintre VIP-uri pune întrebările, celălalt răspunde. 

Discuţiile se poartă pe un ton amical, întrebările vizând viaţa de dincolo de camerele de filmat, de apariţiile în 

presă, la evenimente şi petreceri mondene”. 

Constatări: Nu s-au constatat abateri.  

 

 

 Naţional Tv:  

Copii contra părinţi - genul Reality Show, cu semn de avertizare AP. Emisiunea  a fost difuzată 

sâmbătă, 27 martie ora 17:45. Înainte de începerea difuzării emisiunii, telespectatorii sunt informaţi, atăt sonor căt şi 

vizual: “Această emisiune se bazează pe interpretarea critică a unor situaţii reale. Personajele şi întâmplările sunt 

fictive”. 

Site www.nationaltv.ro: „DESPRE EMISIUNE :Un reality-show care reflecta viata tinerilor din ziua de azi, cu 

bune si cu rele. Iar stilul lor de viata duce, de cele mai multe ori, la grave conflicte familiare, mai ales ca acestia au 

o perceptie noua asupra realitatii, pe care generatiile mai avansate nu o pot asimila, în cele mai multe cazuri. 

http://www.b1tv.ro/
http://www.nationaltv.ro/
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“Copii contra parinti” este un reality-show care raspunde cerintelor vremii, acoperind necesitatea tinerei generatii 

de a se emancipa de sub vechile percepte pe care parintii sau vechea generatie înca le mai acceptă. Chiar dacă 

opiniile copilului, care se considera nedreptatit, de multe ori vor fi eronate, iar persecutia din partea parintilor va 

fi inchipuita, Irina Petrea se va deplasa in familia respectiva pentru a face pace intre cele doua parti. Investigatiile 

Irinei vor incepe cu scoala si gasca de prieteni, se vor extine apoi in familie si va avea loc chiar si o “judecata a 

partilor”, care reprezinta un rezumat al tuturor problemelor pe care psihopedagogul, impreuna cu martorii, le-au 

adunat si au ajuns sa le comunice familiei”. 

Constatări: Nu s-au constatat abateri.  

 

 

 Prima Tv:  
Trăsniţii - genul comedie, cu semn de avertizare AP. Emisiunea se difuzează de luni pănă joi începând cu orele 

22:15 şi în reluare de luni până joi de la ora 17:00. 

 

Ep. 732 (R)-Miss Moldova 22.03.2010-ora 17: 21: site www.prima.ro: Subiect: „Pupăza este hotărât să o 

cucerească pe Miss Moldova. Când află că aceasta este interesată doar de oameni din lumea fotbalului, se prezintă 

drept preşedinte de club .Îi fură Mârlanului cheile de la birou. Mama lui Gogoaşe îl aude pe Mârlanu‟ trimţând-o 

pe nepoata ei, Sofia, la biroul de la FCM. Crede că Mârlanu‟ îşi da intâlnire cu ea şi începe o anchetă în acest 

sens. Îl sechestrează pe Mârlanu‟, imobilizându-l cu cătuşe, să nu plece la intâlnire cînd ea adoarme“. 

Reper 10:59-selecţie Mar-22-2020-ora 17-30-57-PRIMATV.mpg: Mârlanu (legat cu catuşe de marginea patului) , 

Pupăza şi mama lui Gogoaşe se află într-o cameră. 

Mama lui Gogoaşe: Stai bre fătălăule că nu-i ceea ce crezi tu! Dar poate să fie. Vreţi? 

În cameră intră şi Sofia. 

Mama lui Gogoaşe către Sofia (Reper 11:14-selecţie Mar-22-2020-ora 17-30-57-PRIMATV.mpg): Deci aşa 

pezevenghio. Mătăluţă îţi dai întâlnire noaptea, pe la birou.... 

Sofia (Reper 11:28-selecţie Mar-22-2020-ora 17-30-57-PRIMATV.mpg): Jur pe roşu. Dar n-am. 

Mama lui Gogoaşe: Ba ai! Şi îl loveşte cu pumnul în faţă pe Mârlanu.  

Mârlanu: Auuu, mi-am muşcat limba. 

Mama lui Gogoaşe : Iete!Treci. Jură-te. 

Sofia pune degetul pe buza lui Mărlanu : Jur. 

Mama lui Gogoaşe : Deci, aşa, măgarule....Mi-ai atras căprioara asta frumuşică... ca să mi-o înghesui tu ca un 

porc mârşav ce eşti(....) Ce? Adică voi doi vroiaţi să-mi poştiţi odorul? Adică nu v-aţi fi satisfăcut visurile 

animalice pe cineva cu mai multă experienţă în ale poştei, adică eu...şi aţi ales un copil neprihănit.  
Reper 24:28-selecţie Mar-22-2020-ora 17-30-57-PRIMATV.mpg : Sofia şi Mârlanu  

Sofia :  Dacă m-atingi sun la tuşica. .... 

Mârlanu: Zău? Ia sun-o mă. Sun-o. Sunt nerăbdător să-i povestesc ce ai făcut tu aseară în birou cu Pupăză. Pe 

canapeaua mea. 

Sofia : Mârlane te simţi bine? De fapt n-ai cum. La cât te-a călărit tuşica. 

Mârlanu: Hai lasă circul şi prefăcătoria. Am auzit tot. Dar tot, ştii? 

Sofia: Ce-ai auzit mă? 

Mârlanu: Dii, a, a, dii ( mimează ....) 

Sofia: Da te-a călărit rău, nu glumă. 

Mârlanu: Să vezi ce te călăresc eu pe tine. Ha, ha. Ce te călăresc. ... Şi te spun şi lu tanti-ta dacă nu stai. Ca să 

vezi tu care-i diferenţa între o pişpirică de toreador şi un armăsar macho ca mine. Hă,hă.( gesturi obscene)  . 

 

Ep. 733 (R)-Romeo şi Julieta 23.03.2010-ora 17: 00 site www.prima.ro: Subiect- Mârlanu‟ vrea să joace în piesa 

“Romeo şi Julieta”, organizată de primărie, pentru a câştiga premiul pus în joc. Pentru că nu găseşte nicio Julieta, 

se gândeşte să o ia pe Afrodita, intrând astfel în competiţie cu restul băieţilor.   

 Pupăză încearcă să-i convingă pe cei din vilă să-l accepte pe el în rolul lui Romeo, argumentând că e vedetă şi are 

notorietate, şi astfel vor câştiga premiul. 

(Reper 04:20-Selecţie 03.23.2010-ora17-trasnitii-prima_171.) 

Mârlanu’:  Eu o să fiu Romeo şi o să declam: Ooo Julieta! 

Chiorete:   Ooo, şi cine-i Julieta, umflatule? 

Mârlanu’:  Afrodita normal, doar n-oi vrea să fie ăsta? 

http://www.nationaltv.ro/vedete/irina-petrea
http://www.prima.ro/
http://www.prima.ro/
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 Vecinul:  Da‟ de ce să nu fiu eu? Ce? Eu n-am nevoie de bani? 

 Mârlanu’: Păi şi la scena sărutului ce vrei? Să-mi iau limba cu tine-n gură?   

 

Ep. 734 (R)-Şacalul 24.03.2010-ora 17: 20 site www.prima.ro: Şacalul, “wanted, dead or alive” 

Chiorete află de la superiori că guvernul le-a cerut să restructureze un post. Se simte vizat, deoarece concurează cu 

şefii să intre în graţiile Afroditei. Când Afrodita spune ca Pupăză e noul ei iubit, ca să îl protejeze, Chiorete nu-şi 

dă seama şi face o criză de gelozie.  Gestul Afroditei trezeşte antipatia bruscă a şefilor, care decid să o scoată din 

misiunea de capturare a teroristului Şacalul. Ca să nu fie dată la o parte, minte că e singura care l-a văzut pe 

terorist. Se vede nevoită să meargă la emisiunea lui Pupăză, pentru a face portretul robot al acestuia.  

Constatări: Nu s-au constatat abateri. 

 

Ep. 735 (R)-Ameninţarea vampirilor 25.03.2010-ora 17: 00 site www.prima.ro: Subiect- Mârlanu‟ refuză să mai 

facă treabă în casă, pentru că este sub demnitatea lui de proaspăt preşedinte de club. Gaşca îl ia peste picior, 

spunînd-i că are o figură de tăntălău şi că din această cauză nu impune respect la club. Mârlanu‟ devine complexat 

de înfăţişarea lui şi acoperă cu cearceafuri toate oglinzile din vilă. Cei din casă cred ca mama lui Gogoaşe a 

acoperit oglinzile pentru că s-a găsit cadavrul fiului ei.   

Constatări: Nu s-au constatat abateri. 

 

Mondenii show - genul divertisment, cu semn de avertizare AP. Emisiunea a fost difuzată în reluare, sâmbătă, 

27.03.2010, începând cu orele 17: 18.  

Titrat pe ecran: Această emisiune este un pamflet şi trebuie tratată ca atare. 

Constatări: Nu s-au constatat abateri. 

 

 Antena 1 

Postul de televiziune Antena 1 difuzează de luni până vineri, în intervalul orar 17.00-19.00, în direct, 

emisiunea Acces direct, prezentată de Mădălin Ionescu. Emisiunea a avut marcajul AP. Genul programului: news-

magazine. În perioada 22-26.03.2010, nu s-au constatat abateri la emisiunile Acces direct. 

La începutul emisiunii Acces direct difuzată pe data de 22.03.2010, un bărbat îmbrăcat într-un costum de 

balet roz şi machiat strident, a executat, într-un registru satiric, câteva mişcări de balet. În acest timp, pe ecranul din 

spatele scenei a fost titrat: Jos cenzura.  

Mădălin Ionescu a făcut, la adresa domnului Constantin Duţu, membru CNA, următoarele afirmaţii: 

Mădălin Ionescu: Noua bombă sexy, colega noastră, Florin. Domnule Duţu Constantin, membru al CNA, 

fost balerin de excepţie. Dacă nu ne pricepem, aţi văzut ce iese în platou. Noi nu facem balet, facem emisiuni de 

calitate, emisiuni bune. Dumneavoastră de ce votaţi sau vă daţi votul pentru decizii scandaloase împotriva 

emisiunii Acces direct. E o întrebare. O să încercăm, la fiecare început de emisiune, să avem un astfel de moment 

de-acum, pe lângă ceea ce am anunţat săptămâna trecută, evenimente care se vor petrece curând în platoul nostru. 

În timp ce moderatorul face aceste afirmaţii, pe ecran splitat, au fost prezentate mai multe poze ale 

domnului Constantin Duţu peste care a fost titrat: Membru al CNA fost balerin Duţu Constantin. 

 

 

 

 Pro TV 
Emisiunea Happy Hour se difuzează de luni până vineri, în intervalul orar: 17.45-19.00, genul divertisment, 

fără semn de avertizare şi e prezentată de Cătălin Măruţă. Au fost urmărite emisiunile din perioada 22-26 martie 

2010.  

22.03.2010 

Principalul invitat din data de 22.03.2010 a fost Cristian Ţânţăreanu, cu care s-a discutat despre viaţă, 

problemele medicale, petreceri, femei. Titlul afişat pe ecran a fost Parastasul vesel. Pentru Cristian Ţânţăreanu au 

fost aduşi în studio şi alţi invitaţi. La început au venit manechine, costumate ca iepuraşii din Playboy şi Laurette, 

îmbrăcată în asistentă medicală. Ulterior, au mai venit în studio: Jean de la Craiova, formaţia Artizanii din 

Corbeanca, Anca Ţurcaşiu, cântăreaţă, Jasmine, dansatoare din buric, Angela Rusu, cântăreaţă. În emisiune, s-au 

făcut aluzii sexuale, iar Cristian Ţânţăreanu a pupat o manechină în dreptul sânilor şi a zonei pubiene, în 

momentul în care aceasta se afla pe un pat şi era acoperită de fructe. De asemenea, o altă invitată, Jasmine, a 

fost pupată de Cristian Ţânţăreanu pe sâni şi pe şold. 

http://www.prima.ro/
http://www.prima.ro/
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(Reper sel. 17.20, sel. Mar-22-2010-ora-17-31-01) 

În momentul în care a intrat în studio, Cristian Ţânţăreanu a pupat 3 manechine pe sâni. 

(Reper orar: 18.15, sel. Mar-22-2010-ora-17-31-01) 

Laurette: (…) Am venit eu să vă iau pulsul, în cazul în care vi se face rău (…). 

Cristian Ţânţăreanu: Ia să-ţi iau şi eu pulsul. (îi pipăie un sân). 

Cătălin Măruţă: Domnul Ţânţăreanu întotdeauna a fost pus pe şotii. 

Laurette: A vrut să ştie dacă am silicoane sau nu. 

Cătălin Măruţă: Am înţeles, Laurette. 

Cristian Ţânţăreanu: Nu ştiu ce ai, da` e bine. 

Cătălin Măruţă: E bine. E o asistentă frumoasă şi nişte fete foarte frumoase (…). 

 

(Reper sel: 33.20 sel. Mar-22-2010-ora-17-31-01) 

Cătălin Măruţă: Întotdeauna domnul Ţânţăreanu a fost unul dintre cei mai optimişti oameni, pe care eu i-

am văzut vreodată. 

Jean de la Craiova: Păi aşa-i stă bine dânsului, numai bine, vesel, pentru că asta te ţine în viaţă. Dacă eşti 

posac şi aşa morocănos, parcă... 

Cătălin Măruţă: Parcă tragi boala. 

Jean de la Craiova: Parcă grăbeşti, parcă…da` eu îl văd altfel, îl văd putere, pentru că am o vorbă eu:  

Cristian Ţânţăreanu: Lasă să vadă ele putere (gestionează spre manechinele aflate lângă el). 

Jean de la Craiova: Trebuie să avem semnal toţi. 

Cătălin Măruţă: Zii, zii, care-i vorba ta? 

Jean de la Craiova: (…) Nu sînt tare ca un munte, ca să trag atât de multe. Şi fierul care e tare şi până la 

urmă se îndoaie. Dar eu zic la vârsta dumitale încă mai ai semnal, e bine. 

Cristian Ţânţăreanu: Înseamnă că la mine e oţel nu-i fier. 

Cătălin Măruţă: E oţel. 

Cristian Ţânţăreanu: Nu se îndoaie. Nu se îndoaie, dar îşi revine imediat (gesticulează aluziv). 

 

(Reper sel. 48.10, sel. Mar-22-2010-ora-17-31-01) 

În studio, a fost adusă pe un pat, un manechin, deasupra căreia se aflau fructe. Cristian Ţânţăreanu a amintit 

de amenda pe care a luat-o Acces direct, atunci când, de asemenea, i-a fost adusă o fată, cu fructe pe ea. 

(Reper sel. 48.53, sel. Mar-22-2010-ora-17-31-01) 

Cristian Ţânţăreanu a mâncat nişte struguri aflaţă în zona pubiană a manechinului. 

(Reper orar: 49.06 , sel. Mar-22-2010-ora-17-31-01) 

Cristian Ţânţăreanu a mâncat fructe din dreptul unui sân al manechinului. 

Atât moderatorul, cât şi invitaţii din studio au început să râdă. 

(Reper orar: 49.14, sel. Mar-22-2010-ora-17-31-01) 

Lorette: Să ştii că i-a crescut pulsul domnului Ţânţăreanu 

Cătălin Măruţă: Este vie, domnule Ţânţăreanu, staţi să vă explic. 

Cristian Ţânţăreanu: Vezi că mi-au crescut mai multe. 

Jean de la Craiova: Cred că are semnal acum. 

Cătălin Măruţă: Are semnal. Domnul Ţânţăreanu, fiţi atent, e vie, e naturală. 

Cristian Ţânţăreanu: Lasă-mă, că nu mai pot. 

Cătălin Măruţă: E plină de vitamine.. 

Cristian Ţânţăreanu: Stai… 

Cătălin Măruţă: Staţi, staţi, staţi, staţi. E sănătate curată. Uitaţi-vă din picioare până în cap ce fată 

frumoasă. 

Cristian Ţânţăreanu: Eu iar mai iau (din nou Cristian Ţânţăreanu s-a aplecat să ia struguri din zona 

pubiană a manechinului, pe care i-a mâncat) 

Cătălin Măruţă: E, când aţi mai servit dumneavoastră fructe de pe o fată aşa frumoasă? 

Cristian Ţânţăreanu: Da ce, e mai bine să luăm cu ăsta? 

Cătălin Măruţă: Uşor, Uşor. 

Cristian Ţânţăreanu ia din nou fructe din dreptul sânilor manechinului, pe care le mănâncă. 

Cătălin Măruţă: (…) Vă place? 

Cristian Ţânţăreanu: Cum să nu-mi placă, mănânci calule ovăz? 
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Cătălin Măruţă: Da, ce fructe vă plac aşa, avem ananas… 

Jean de la Craiova. Ce parastas, mi-aş dori şi eu… 

Cătălin Măruţă: Avem ananas… 

Cristian Ţânţăreanu: Asta îmi doream, uite asta vreau la parastas, numai aşa ceva. 

Cătălin Măruţă: Domnul Ţânţăreanu, vă rog frumos, puteţi să vă serviţi, struguri, portocale, mere, kiwi, 

avem de toate. Nu stricaţi decorul. 

A luat struguri din zona pubiană a manechinului, folosindu-se de mâini. 

(Reper orar: 51.13, sel. Mar-22-2010-ora-17-31-01) 

Cristian Ţânţăreanu a luat o portocală tot din zona pubiană a manechinului, pe care a mâncat-o. 

(Reper orar: 51.33, sel. Mar-22-2010-ora-17-31-01) 

Cristian Ţânţăreanu a încercat să sărute manechinul, dar aceasta s-a ferit. 

(Reper orar: 51.39, sel. Mar-22-2010-ora-17-31-01) 

Cătălin Măruţă: (…) Vă rog frumos să luaţi un loc pe canapeaua noastră (…). 

Cristian Ţânţăreanu: Nu mai iau loc. 

Cătălin Măruţă: Nu mai luaţi loc? 

Cristian Ţânţăreanu: Nu mai iau loc, că oricum mă duc , mă simt jenat un pic… 

În platou, Cătălin Măruţă râde. 

Jean de la Craiova: A venit semnalul. 

Cristian Ţânţăreanu: (…) Pun aşa ăsta să nu… (pune microfonul în dreptul zonei intime) 

(Reper sel: 0.00, sel. Mar-22-2010-ora-18-31-01) 

Crstian Ţânţăreanu pupă din nou manechinul acoperit cu fructe pe sâni. 

(Reper sel. 0.23, sel. Mar-22-2010-ora-18-31-01) 

În studio, a fost adus un tort mare, din care a ieşit dansatoarea Jasmine. 

 

(Repere sel. 0.58, 1.34, sel. Mar-22-2010-ora-18-31-01) 

Ţânţăreanu o pupă pe Jasmine pe sâni. 

(Reper orar: 5.49, sel. Mar-22-2010-ora-18-31-01) 

Cristian Ţânţăreanu o pupă pe Jasmine pe şold. 

(Reper orar: 5.49 sel. Mar-22-2010-ora-18-31-01) 

Cătălin Măruţă: Domnul Ţânţăreanu, fiţi atent, staţi aici, Jasmine stă pe un picior, staţi aici, Jasmine stă pe 

un picior, Laurette stă pe celălalt picior şi se asigură... 

     Cristian Ţânţăreanu: Şi pe al treilea picior cine stă? 

Cele două femei, Jasmine şi Laurette s-au aşezat pe picioarele lui Crisitian Ţânţăreanu. 

(Reper sel. 06.26 sel. Mar-22-2010-ora-18-31-01) 

Cristian Ţânţăreanu: Acum două ore, înainte de a veni încoace mă sună cineva: mă numesc cutare, îmi 

scapă numele, sînt nepoata lui Ilie Năstase (…), m-aţi văzut probabil la Acces Direct, da, mi-am adus aminte şi 

mâine deschid un salon de masaj erotic. 

Jean de la Craiova: Mergem domnule. 

Cristian Ţânţăreanu: Duduie, la deschidere nu vin că e multă lume, dar după aia, zic, stai un pic, dar fac un 

contract mâine, ce contract? 

Jean de la Craiova: Cu finalizare? 

Cristian Ţânţăreanu: Dacă în momentul… nu vreau să-mi facă masaj, în momentul când mor, dacă 

reuşeşte să mă maseze ca să mă trezesc, să mă scol, înseamnă, îi dau un milion de euro, dacă n-oi reuşi să mă 

scol, dar mă rog să mi-o scoale, îi dau 500 de mii de euro. 

Cătălin Măruţă: Moamă (…) tocmai de aia avem nevoie de publicitate, iar după publicitate o să revenim şi 

cu alte surprize pentru Cristian Ţânţăreanu, că e un parastas vesel, nu? 

(Reper sel. 23.05 sel. Mar-22-2010-ora-18-31-01) 

Cristian Ţânţăreanu: Eu cred că sîntem un popor de necrofili, aşa se numesc ăia care, că văd că toţi se… în 

jurul mortului, toată lumea îmi dă târcoale. 

Cătălin Măruţă: Păi da, dar ştiţi care e povestea? Că dumneavoastră o să muriţi peste vreo sută de ani, aşa 

că e normal să vă dea lumea târcoale, o sută de ani de viaţă… 

Cristian Ţânţăreanu: Nu, eu mi-am luat măsuri, eu plec în Tailanda în toamnă la o vindecare naturistă, 

dacă mă duc fără protecţie acolo şi iau o SIDA, mai trăiesc 15 ani, aşa am auzit, că cu SIDA poţi să mai trăieşti 15 

ani (…). 
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Emisiunile din perioada 23-26.03.2010 nu au prezentat abateri. 

 OTV 

Postul de televiziune OTV a difuzat în data de 17.04.2010, în intervalul orar 23.00-00:45 emisiunea Pe 

mâna soacrei, cu semnul de avertizare 12, prezentată de Claudiu Neagoe. Genul programului nu s-a specificat. La 

începutul şi sfârşitul emisiunii a fost făcut anunţul: Întâmplările şi personajele pe care se bazează scenariul fiecărui 

episod sunt fictive( reper 58:23 selecţie otv_2373 şi reper 43:00 selecţie otv_2375). La finalul emisiunii pe ecran se 

specifică numele interpreţilor.  

Emisiunea „Pe mâna soacrei” a mai fost sancţionată conform Deciziei nr. 160 din 14.01.2010, cu somaţie publică. 

În scopul asigurării protecţiei copiilor în cadrul serviciilor de programe Consiliul a dispus difuzarea în intervalul 

orar 23.00-06.00. 

Subiectul emisiunii este violenţa casnică. Este prezentat un caz dintr-o familie de rromi formată din doi tineri 

căsătoriţi (Banderas şi Marina Panait)  şi părinţii lui (Clinton şi Argentina Panait) 

 

Durata emisiunii ( fără Publicitate) este de 1 oră 23 minute 48 secunde din care aproximativ 47 minute sunt 

imagini care conţin violenţă fizică sau de limbaj. 

 

(Reper 04:20 selecţie otv_2374) - Argentina: ... Suntem nişte ţigani mai civilizaţi... 

(Reper 59:05 selecţie otv_2373) -Claudiu Neagoe : În familiile de rromi tradiţionali, nora este crescută de soacră 

pentru a se obişnui cu obiceiurile familiei în care intră. Ce se întâmplă când aceste reguli nescrise sunt încălcate ? 

Sunt Claudiu Neagoe şi vă invit să rămâneţi alături de mine şi de echipa mea pentru a vedea o poveste cu adevărat 

cutremurătoare. 

La începutul emisiunii, a fost difuzat un scurt material cu caracter de rezumat. Rezumatul conţine scene de 

confruntare între soacră şi noră, între un bărbat şi noră, apoi între mai mulţi bărbaţi. La scene asistă şi Claudiu 

Neagoe care încearcă să-i despartă. Se aud ţipete. 

(Reper 59:26 selecţie otv_2373)soacra: Vino-ncoa„, fă curva dracului. Tu mă-nşeli pe mine? Îl înşeli pe băiatul 

meu, fă? 

(Reper 1:00:00 selecţie otv_237 3)Voce off: Vă omor, mă.... 

Emisiunea este compusă din mai multe părţi. În prima parte, Argentina, o soacră foarte vehementă explică motivele 

pentru care s-a adresat emisiunii Pe mâna soacrei. Ea cere, nici mai mult, nici mai puţin decât dreptate după legea 

rromilor. Cănd s-a căsătorit băiatul ei (Banderas), fata avea 14 ani. A fost o căsătorie aranjată de părinţi (fata a fost 

cumpărată pentru suma de 30000 de euro conform obiceiului- reper 32:25 selecţie 2375_otv). Acum fata are 19 ani 

şi Argentina  este nemulţumită de noră pentru faptul că aceasta nu face treabă în casă, dar cel mai mult o deranjează 

faptul că a început să-i dispară aurul din casă. Ea o suspectează pe nora ei, dar nu are dovezi.   

În a doua parte a emisiunii are loc filajul norei, Marina (reper 05:18 selecţie otv_2374). În această parte a emisiunii, 

sunt difuzate imagini din timpul filajului (imagini comentate de către Claudiu Neagoe) care alternează cu imagini 

din casa familiei Panait (filmate cu camera ascunsă). Imaginile din casă prezintă în mod repetat violenţă fizică 

sau de limbaj. 

 

Violenţă comportamentală şi verbală :  

-de la ora 23:08(Reper 06:51 selecţie otv_2374) la ora 23:11(Reper 09:22 selecţie otv_2374)     

-de la ora 23:13 (Reper 12:07 selecţie otv_2374)la ora 23:17 (reper 15:47 selecţie otv_2374) 

-de la ora 23:21 (Reper 19:58 selecţie otv_2374)la ora 23:24 (reper 22:28 selecţie otv_2374) 

 

(Reper 06:51 selecţie otv_2374) este prezentată o discuţie aprinsă între soacră şi socru: 

 Socru : Ce faci, fă? Pune-mi şi mie ceva să mănânc.  

Soacră: Ce să mănânci? N-am făcut nimic…. Mi-ai adus ceva să fac să mânânci?  

Socru: Fă, eşti nebună.. bip. Pune-mi fă să mănânc. 

(Reper 07:08 selecţie otv_2374) Socru: Fă eşti tâmpită, fir-ar a dracu de nenorocită, fă... (o loveşte) Pune-mi fă să 

mănânc 

Soacra: Ajutooor… 

Socrul o aleargă pe soacră în jurul mesei, ia un scaun pe care îl trânteşte, apoi continuă să o lovească pe Argentina.  

(Reper 07:32 selecţie otv_2374) Socru: Fă..., vino-ncoace că te omor...Continuă să ţipe şi să lovească nemulţumit 

de atitudinea soţiei lui. 
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(Reper 08:03 selecţie otv_2374) Intervine Marina, care încearcă să-şi apere soacra. Însă nu reuşeşte şi intră în gura 

socrului (Clinton), care-şi varsă nervii pe ea (încearcă cu un scaun, apoi o loveşte cu palma). În continuare le loveşte 

pe amândouă.    

 

În  partea a 3 a emisiunii, după 5 zile de filaj, Claudiu Neagoe se întâlneşte cu Argentina pentru a-i prezenta 

rezultatele.  

Ora 23: 43 (reper 41:34 selecţie otv_2374) Acasă la fam. Panait: Argentina: Vino-ncoa„, fă curva dracului. Tu mă-

nşeli pe mine? Îl înşeli pe băiatul meu, fă? 

 

De la ora 23:43 (reper 41:34 selecţie otv_2374) până la ora 00:20 (reper 18:58 selecţie otv_2375) sunt difuzate 

imagini ce conţin violenţă fizică şi verbală:  

-reper 00 selecţie  otv_2375- pentru tine curva dracului 

-reper 01:36 selecţie  otv_2375-curvă împuţită 

 

În finalul emisiunii (ora 00:29 reper 28:06 selecţie otv_2375), Argentina, Banderas şi Miruna se află faţă în faţă la 

dr. Cristian Andrei. Are loc confruntarea dintre soacră, noră şi fiu. Marina se hotărăşte să nu se întoarcă la soţ şi la 

familia acestuia. Dorinţa ei este să-şi termine studiile  şi să rămână cu băiatul pe care îl iubeşte. 

Ora 00:42 (reper 41:39 selecţie otv_2375) Claudiu Neagoe: Marina a vut curajul să spună nu tradiţiei şi să aleagă 

dragostea chiar dacă în urma ei a rămas foarte multă suferinţă şi o familie distrusă. Doar timpul ne va arăta dacă 

ea a luat cea mai bună decizie.  

  

 În continuare, au mai fost difuzate în reluare  alte 4 episoade ale aceleiaşi emisiuni : ora 00:48-02:17, 

Ora 02:18-ora 03:38, ora 03. 40- ora 05:07, 05:09-06:29. 

     

  

 Data: 20.04.2010 

  

  

Şef Serviciu Monitorizare TV Director Monitorizare 

 

 


