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C.U.I. 18684823

- pentru postul de televiziune KANAL D
Tel: 031/407.55.80, 031/407.55.55 Fax: 031/805.59.42

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 16 februarie 2016, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare, în baza
reclamaţiilor înregistrate sub nr. 8281/17.09.2015, 8257/17.09.2015, 8327/21.09.2015,
8353/22.09.2015, 8375/22.09.2015, 8416/24.09.2015, 8430/24.09.2015, 8505/28.09.2015,
8709/02.10.2015, 8709/1/02.10.2015, 8710/02.10.2015, 8712/02.10.2015, 9002/13.10.2015,
9011/13.10.2015, 9042/14.10.2015, 9274/21.10.2015, 9274rev/11.12.2015,
9324/22.10.2015, 10636/19.11.2015, cu privire la ediţiile emisiunii „WOWbiz” difuzate de
postul KANAL D, în datele de 10, 17, 21 şi 24 septembrie 2015,
01, 13 şi 20 octombrie 2015, respectiv 18 noiembrie 2015.

Postul de televiziune KANAL D aparţine radiodifuzorului S.C. DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 150.5/30.05.2006 eliberată la
21.01.2016, decizia de autorizare audiovizuală nr. 1239.1-6/18.08.2009 eliberată la
21.01.2016).

În urma vizionării înregistrărilor şi analizării raportului de monitorizare, membrii
Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A. a
încălcat prevederile art. 40 alin. (3) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a
conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului).

Potrivit dispoziţiilor invocate, moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au
obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să
instige la violenţă.

Postul KANAL D difuzează, în direct, de luni până joi, începând cu ora 22:30, emisiunea
„WOWBiz”, prezentată de Mădălin Ionescu şi Adelina Pestriţu. Genul programului: divertisment,
cu marcaj 12 până la ora 23:00 şi 15 după ora 23:00.

Membrii Consiliului au constatat că în cadrul ediţiilor difuzate în zilele de 10, 17, 21 şi 24
septembrie 2015, 01, 13 şi 20 octombrie 2015, respectiv 18 noiembrie 2015, a fost folosit în
mod repetat un limbaj injurios, sens în care exemplificăm din raportul de monitorizare:

- ediţia din 10.09.2015 a început la ora 22:00, dar a dezbătut viața amoroase a lui Leo de la Strehaia
începând cu ora 22:31 (și până la ora 00:41). Prima jumătate de oră din ediție a fost alocată altui subiect.
Dacă în edițiile anterioare Leo apărea împreună cu Renata, spunând că aceasta îi este iubită, de data aceasta,
Leo a venit împreună cu Dana, mama Renatei, despre care a afirmat că o iubește.

Invitați: Leo de la Strehaia, numit „prințul țiganilor”, Renata, fosta iubită lui Leo (de care abia s-a
despărțit), Anca, fosta soție a lui Leo, Dana „Criminala”, mama Renatei, șatra (familia lui Leo – mamă,
soacră, fii, cumnat și alții).

Timp de șapte minute, s-a difuzat un material înregistrat care redă situația dintre Leo și cele două femei, mamă
și fiică. Acesta a fost surprins cu Dana în casa în care locuia cu Renata, chiar de către Renata. Renata s-a îmbrâncit
atât cu mama sa, cât și cu Leo; totodată, aceștia au avut mai multe schimburi de replici (materialul a cuprins și
cuvinte sau expresii bipate, dar și cuvinte/expresii de genul: Sunteți niște demenți amândoi! Ce-ați făcut, măi,
nenorociților? Ești un nebun! Ești prea nebună! Nebuni sunteți voi! Îmi bag picioarele în ele de genți! Dacă
îți dau una acum! Nu mai trage de mine! Îți dau cu asta în cap, lasă-mă! Nenorocitule, ce ești! Îmi dai tu mie
una, neno… Nu te uiți la tine cum arăți în pijamalele alea,martalogule!

Renata: Pentru că ești un nesimțit! De ce crezi că m-am dus?
Leo: Păi, dacă ești nebună! Mi-am dat seama că ești nebună.
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Renata: Nebuni sunteți voi amândoi! Amândoi sunteți nebuni!
Anca: Ea este o mizerabilă, un gunoi! Atât este!
Renata: Nebuno, tu ai dantura aia…
Anca:! mi-am băgat, jegoaso!
Renata: Ofticato! Ești o ofticată!
Leo: Te-aș bip!
Renata: Da, ești un nebun!
Anca:Ești un prost!Anca îl lovește pe Leo, de câteva ori, cu palmele pe spate, apoi agenții de pază intervin.
Anca: Asta ești! Ești un prost! Tu și Dana, până apare alta. Până când?
Renata: Te culci tu cu Jean, nebuno!
Anca: Transmite-i să nu mai vorbească așa, că fac urât de tot!
bip! asta? O femeie ușoară, care ești pe bani!
Anca:Tu știi când facemă-ta dragoste cu el. Tu stai la ușă când face dragoste. Aștepți să-ți vină rândul!
Anca: Ea, când face mă-sa dragoste cu ea, așteaptă la ușă să-i vină și ei rândul!
Leo: Ești nesimțită acuma!

- ediția din data de 17.09.2015. Cea de-a doua parte a fost centrată în jurul lui Ion Mihai Stelică,
cunoscut sub numele de Leo de la Strehaia, iubitele acestuia, dar și râvnitul bolid de lux, Lamborghini, pe care,
în emisiunea precedentă, Leo de la Strehaia i l-a dăruit Danei, zisă ”Criminala”, care a constituit motiv de
dispută între invitați. Invitații din studio, au fost: Leo de la Strehaia, Anca, fosta lui soție, Maria, mama lui
Leo, Dana, zisă ”Criminala”, Alin și Ursu, băieții lui Leo de la Strehaia, Renata, în alt platou. S-au arătat, în
câteva momente și secvențe în care, o parte din familia lui Leo de la Strehaia, a încercat să intre în platoul
emisiunii și a fost oprită de bodyguarzi.

Maria: … și du-te la jagardele câte două zile, o zi, nu luni întregi, ani de zile la jagardele! Toată
lumea are jagardele

Maria: (…)Dau și-n tine și în Dana, de vă sparg capul!
Anca: Ești nebună?
Anca: Ești nebună, te prefaci?
Maria: Vă rup picioarele!
Anca: E, dar tu trebuia să te spânzuri până acum!
Anca: tu ai greșit, cu bărbatul acela cu care s-a culcat fii`-ta, te-ai culcat și tu! Femeie bătrână, expirată!
Anca: Am tot dreptul, nebuno!
Dana: Auzi? Nu mă mai jigni așa, că deja mă enervezi! Păi, ce au picioarele mele? Păi, uite-te la

tine cum arăți, vrei să-mi dau drumul la gură? Vezi că ai suruci pe dinți, prima dată, ai transpirat subraț,
da, ți se văd niște chestii pe picioare, nu sunt țărancă ca tine nu te-am jignit.

Dana: Nebuno, (…) n-o să ajungi tu la nivelul meu niciodată în viața ta!
Leo: Ești nesimțită, pe bune, ce înseamnă asta? Ai venit cu el aici? Păi, n-am vrut să mă cert cu

voi în emisiune, pe bune, pe cuvântul meu de nu ești nesimțită!
Renata: Ia vezi tu ușor, că poate-ți dau vreun telefon în cap!
Leo: Ești nesimțită, pe cuvântul meu, de nu ești nesimțită!
Renata: Nesimțit ești tu!
Leo: De nu ești nesimțită!
Renata: Nesimțit ești tu!
Anca: Vai de capu` tăi ce ești, o jegoasă, o femeie ușoară!
Anca: Ești o femeie ușoară! Vai de capu` tău!

- ediţia din 21.09.2015: a avut loc o confruntare între Leo de la Strehaia şi Dana Criminala. Punctul de
plecare a discuţiei a fost vânzarea unei maşini de lux de către Dana Criminala, primită cadou din partea lui
Leo de la Strehaia. Invitaţi: Maria - mama lui Leo de la Strehaia; Leo de la Strehaia – prinţul ţiganilor;
Marius Televijen – prieten al Danei Criminala; Anca - fosta soție a lui Leo de la Strehaia (transmisiune video
directă de la Strehaia)

Leo de la Strehaia: Uite și tu, nesimțita, aruncă hainele mie!
Anca: Te uitai la cracii lu’ Dana! Te uitai la cracii lu’ Dana! Cracii ăia de bărbat. Dana e un

bărbat jumătate, are picioarele de bărbat!
Marius Televijen: Băi, îți spun eu că ești o gâscă care te arde toate pe bandă rulantă!
Leo de la Strehaia? Tu ești un nenorocit, băi.
Leo de la Strehaia: Băi, ești un nenorocit, mă! Cum poți să ai tupeul acesta să vii aici?
Maria: Ce ți-a făcut, mă, Televiz, ăsta? (n.n. Maria își dă geanta jos de pe umăr, pregătindu-se să

arunce cu ea)
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Maria ridică telefonul de jos și aruncă la rândul ei cu acesta în podea.
Leo de la Strehaia se îndreaptă spre Marius Televijen, bruscându-l pe acesta!
Leo de la Strehaia: Și tu, ăsta…
Leo de la Strehaia aruncă cu o geantă spre Marius Televijen, însă cei doi bodyguarzi intervin și opresc

această situație. Totodată, Adelina Pestrițu îi roagă pe invitați să nu mai arunce cu obiecte.
Maria: Avea Dana, ce avea Dana? Ce avea acolo în păsărică?
Leo de la Strehaia: Taci!
Maria: Ce avea în păsărică Dana? Ce avea?
Maria:Aveamiere de stup. Doamne, îmi vine să mor! Îmi vine să mor de Dana! Ce avea Dana în păsărică?
Maria: Și acesta, că ți-a dat-o ție peste gât! (n.n. Maria se ridică de pe canapea și aruncă cu

geanta sa spre Marius Televijen, dar acesta se ferește, intervenind și bodyguarzii)
Maria: Să moară ele! Să moară ele, toate femeile care le ai! Să le duc lângă bărbată-meu! Să le duc

la bărbată-meu acolo!
Maria: Să le duc lângă bărbată-meu în cimitir, toate curvele tale!
Leo de la Strehaia: Să te sărăcească Dumenzeu și pe tine, bă, ai înțeles?
Leo de la Strehaia: Să te sărăceacă Dumnezeu ca să vezi ce-ți fac acum ție.
Leo de la Strehaia se repede la marius Televijen, luându-l pe acesta de braț. Bodyguarzii au

intervenit și i-au separat pe aceștia.
În finalul emisiunii, Leo de la Strehaia se ridică de pe canapea aruncând o sticlă cu apă pe podea, după

care se întoarce și încearcă să-l lovească cu piciorul pe Marius Televijen, fiind oprit de bodyguarzi.

- ediţia din 24.09.2015: În a doua parte a ediției, după ora 23.00, au fost prezenți în studio: Leo de la
Strehaia, „prințul țiganilor”, cu Renata și Răzvan Chivu, ca prieten al Renatei, în dreapta, iar Dana Criminala,
mama Renatei, și Marius Televijen, în stânga, plus doi agenți de ordine.

Leo a anunțat că e ultima sa apariție la WowBiz și că s-ar putea să ia la bătaie unele persoane care
vor veni în platou.

Dana: Au ajuns că i-ai luat tu ca o nesimțită.
(Leo s-a întins spre Renata iar agenții de ordine au intervenit.)

Leo: Pentru că era bună la pat, de aia te-am ținut.
Dana: Deci, ăsta, nesimțitul,
Răzvan Chivu: Nu mai vorbi așa, cioaro care ești. Nu mai vorbi așa. Știi bine că (Se suprapune)
Dana: Și tu ești un spălăcit, mă, cu soră-ta aia (Se suprapune)
Răzvan Chivu: Mori tu de foame. Te dai pe lângă unul și pe lângă altul.
Dana: Păi tu mori de foame cu opărita aia de soră-ta.
Sel.33 (rep.10.05-10.58, Sel.3) Leo: Băi Răzvane, știe toată lumea că tu iei bani de la femei.
Răzvan Chivu: Tu plătești femeile și fug de tine, nu vor…
Răzvan Chivu: Rămâi cu cioara ta de Dana (se suprapune)
Renata: Și tu ce ești? Un martalog, vai de capul tău.
Renata: Păi nu vezi că ești un martalog? Uită-te la Răzvan și uită-te la tine. Acu’ serios.
(Leo s-a dus către Renata să o lovească dar cei doi agenți de ordine au intervenit.)
Leo: Păi da` ești nesimțită.
Ora 23.54, Sel.4 (rep.54.35, Kanal D – 24-23) - (rep.01.24, Kanal D – 25-0) A fost difuzat un material de

aproape 7 minute cu evenimente petrecute înainte de emisiune, cu titlul coperților Bătaie generală!: Renata și
Răzvan au fost chemați la emisiune împreună cu Dana pentru confruntare. Dana a intrat în încăperea unde se
aflau cei doi și i-a luat la bătaie, mai întâi pe Renata, apoi pe Răzvan pentru că îi lua apărarea Renatei.
După ce au fost despărțiți cu greu, Dana a fost dusă într-o altă încăpere unde s-a certat cu Marius pentru că nu a
urmat-o. Imaginile cu altercația au fost blurate iar pe ecran a fost titrat Atenție! Imagini care pot afecta
emoțional telespectatorii. Altercația propriu-zisă a durat 1 minut.

S-au aplicat mai multe bip-uri. Exemple: rep.02.30, 03.01, 03.10, 03.23, 03.49, 03.54, 03.56, 04.00, 04.07,
04.15, 04.17, 04.23, 04.25 sel.41, mai puțin pentru următoarele invective:

- Ești nebună, ce-ai? (rep.00.48, Sel.41); - Ești nebună la cap? (rep. 00.39, 01.42, Sel.41);
- Ați înnebunit la cap? (rep.01.34, Sel.41); - Ești dementă? (rep.01.47, Sel.41);
- Opărita aia de soră-sa. (rep.02.27, Sel.41); - Spălăcita aia. (rep.02.30, 02.52-și titrat, Sel.41);
- Ești nebună! (rep.02.53, 02.57, Sel.41) .
Răzvan Chivu: Cioaro. Cioară bătrână ce ești.
Mădălin Ionescu: Nu-i mai spune, te rog, nu-i mai zi așa.
(Mădălin Ionescu împreună cu cei doi agenți au încercat să-l oprească pe Pintea să ajungă la

Răzvan Chivu. Unul îl ținea cu brațul de gât în timp ce Pintea dădea cu piciorul în direcția lui Răzvan
Chivu. Are loc altercația)
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Răzvan Chivu: Marș, fă, lasă…
Răzvan Chivu: Marș, fă și du-te cu Televijen. (Se suprapune)

- ediţia din 01.10.2015. Anca a explicat motivele care au determinat-o să aibă o aventură
extraconjugală, în timpul în care era căsătorită cu Leo. Tot în cadrul acestei ediţii, Leo de la Strehaia a oferit
detalii în legătură cu un incident, petrecut în urmă cu câţiva ani, în care a fost implicat (acesta a fost bătut de
mai mulţi bărbaţi). Invitaţi: Iulia Albu – critic de modă; Anca - fosta soţie a lui Leo de la Strehaia; Leo de la
Strehaia – prinţul ţiganilor; Maria - mama lui Leo de la Strehaia.

Anca: …Dar dacă eram una de aia, o curvă, să spun aşa, dacă eram o femeie uşoară nu spuneam
adevărul!

Anca: Nu ştiai nimica şi nici acum nu ştii nimic! Asta e o ambiţie! Eşti cel mai mare prost de pe
pământ!

Anca: De ce are rost să dăm detalii la acel om care e mizerabil? Care s-a spurcat cu femeile... el
Anca: De prost! Eu nu vreau să continui mai mult! De prost! Neamurile tale, beţivanii ăia care n-au

bani!
Anca: Puşcăriaşii!
Anca: Puşcăriaşii sunt!
Anca: Iubire cu jegosul ăla?!
Anca: A mâncat şi aia destul! O să mănânce câinii din ea, acuma!
Maria: A rămas unde a fost bătut aici, de curve, de Jasmina, de toate!

- ediţia din 13.10.2015: Invitații ediției au fost Ion Stelică Mihai, cunoscut sub numele Leo de la
Strehaia, Loredana Chivu, Dana zisă Criminala, și bodyguarzi. Invitatele și-au adresat invective și au avut
limbaj trivial, de asemenea s-au amenințat în numeroase rânduri. S-au făcut și numeroase aluzii sexuale în
emisiunea respectivă.

Leo: Din cauza asta face așa, pentru că n-am (bip!), înțelegi? Dar, abia aștept să văd cum e (bip!)
cu fundul ăla al ei bombat. Ah! Frate, dar abia aștept să văd cum e măcar o noapte cu (bip!) fundul ăla al
ei bombat așa, să văd cum se mișcă, cum face numai onduleuri…

Leo: Vreau și eu diseară, s-o conving, s-o iau în pat. Mă gândeam că, cine știe, poate fac și eu
ceva diseară cu fundul ăla al ei, ăla bombat…

Leo: Adică ești foarte bună. (…) De-abia aștept să facem dragoste.
Leo: Mă lași și pe mine să te pup, așa, pe obraz? Nu vrei să-ți bag limba-n gură?
Dana: Da și am mai observat că spălăcita era foarte ofensată (…).
Dana: Era deja sătulă de câți cârnați a înfulecat pe Litoral cu gura ei mare și lată.
Dana: Păi, la cei 25 de ani ai tăi… La cei 25 de ani ai tăi, observ că ai niște dungi foarte

pronunțate pe gât, dacă tot vorbim de vârstă.
Loredana Chivu: Observi cam multe la mine, mă studiezi cam mult, pentru vârsta ta înaintată, stai

bine cu dioptriile, ce să zi...
Dana: Nu are vina decât că ridică și ea coada.
Loredana Chivu: Cred că tu ai ridicat prima coada și vezi cum vorbești despre mine!
Loredana Chivu: De bine de rău, omul acesta se ține după mine 2 ani de zile, tu te culci cu bărbatu`

lu` fii`-ta, scutește-mă!
Loredana Chivu: (…) Nu ți-ai făcut vreun selfie cu ea în gură?
Dana: Ea nu face bandu- uri decât pe Litoral, în doi, cu persoane masculine.
Loredana Chivu: Tu, doamnă, faci band- uri în parcare la TIR- uri. Așa că, scutește-mă!
Dana: Închide gura, spălăcito, că ai rămas ca…
Loredana Chivu: Ești cam nebună tu, așa
Loredana Chivu: Ești nebună, nici măcar n-am vorbit!
Dana: Unde-s avansurile care i le-am făcut eu lui Leo, tu, că erai tu, că m-am culcat eu cu Leo, că

ai văzut tu, ai fost tu la partea mea dorsală să vezi ce am făcut?
Dana: Înghite gura, că n-ai ce să mai înghiți (bip!)
Loredana Chivu: (Bip!) Ai ajuns la menopauză și…
Dana: Nu mai ai nimic de înghițit aicea, închide gura, că ai înghițit tot ce a ai putut pe Litoral!

Închide gura, că n-ai ce să mai înghiți!
Loredana Chivu: (…) Îți dau și una-n gură!
Dana: (…) Auzi, Mădălin ce nevrozată e spălăcita!
Loredana Chivu:Păi, tu ești nevrozată, că nu te bagă nimeni în seamă, vii și te bagi în seamă cumine.
Dana: Închide gura, că faci curent!
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Dana: (…) Păi, tocmai asta este (bip!). S-a demonstrat că nu e nimic între mine și el, ai înțeles?

Tocmai am demonstrat. Nu mai lătra din gura aia în care bagi cârnați non-stop, că nu mai sunt, ți-am
repetat de o sută de ori.

Dana: Închide gura și nu mai lătra! (…) Păi, nu-nțeleg de ce mai latră. Eu am făcut testul, am
ieșit super ok, ailaltă a făcut testul a ieșit cum a ieșit…

Dana: Să mai moară spălăcita o dată și cu ailaltă.
Dana: (…) Ai văzut, spălăcito, cât de mult îl iubesc?
Loredana Chivu: Da, nebuno!
Dana: Bucură-te și tu, sconcso, măcar de atâta lucru să te bucuri, că mai mult n-ai să (bip!)
Loredana Chivu: Degeaba are 50 de ani nebuna asta!
Mădălin Ionescu: (…) Ai avut o relație intimă cu Leo de la Strehaia?
Dana: În gură!
Loredana Chivu: (Bip!) Jegoaso!
Loredana Chivu: Nu se abține ea, ai uitat când i-ai făcut sex oral (bip!)
Dana: Ea e învățată să stea tot timpul cu gura deschisă, Mădălin, mai m-am repetat și mă repet,

da`, data viitoare vă promit că o să-i aduc ceva să pot să-i astup gura ca să tacă. (…) Un cârnat din acela
de dimensiunile care-ți plac ție. (…) Sconcsule, vezi că miroși urât!

Dana: (bip!) Care prestează cash.
Dana: Vroiam să spun că spălăcita sare peste preludiu, ei nu-i plac sărutările și atingerile, ei îi plac
faptele în sine.(…) Ea nu cunoaște ceea ce-i un preludiu, ea știe decât action și atât.
Loredana Chivu: Vorbește ea că fac ceva în direct, (bip!), că-ți dau un pantof în cap!
Dana: Mă cheamă Loredana Chivu, care sunt înzestrată la mansardă zero, în schimb lucrez cu alte

zone, de la mijloc mai jos, că așa am învățat eu de la natură, dacă nu mă duce zona de deasupra…
Dana: Fiecare se descurcă cum poate, ce să facem. (…) Una lucrează cu capu`, una lucrează cu

partea dorsală și cu gura, fiecare după posibilități.
Dana: (…) Vezi că-ți înghiți limba și ai făcut spume la gură!
Dana: Paranoia! Nu ți-ai luat doza? Liniștește-te!
Loredana Chivu: (…) Hoașcă bătrână!

- ediția din 20.10.2015. Invitații ediției au fost Ion Stelică Mihai, cunoscut sub numele de Leo de la
Strehaia, Loredana Chivu, Maria, mama acestuia, Anca, fosta lui soție și Renata Gheorghe, iubita lui Leo. În
cadrul emisiunii, au existat momente de violență fizică și de limbaj.

Maria: ... uite, luai o piatră aicea în geantă. Luai o piatră în geantă, dacă venea mama lu` aia, a
avut noroc, că nu a venit astă seară, mai mult de-aia am venit cu trenu`, să dau, s-o bat pe baba Criminalu`
aia, că aia l-a fermecat. Aia l-a făcut așa, de l-a îmbolnăvit, de n-are timp să se ducă la doctor. Dacă nu
dau bătaie lu` baba Criminalu`, să n-are ce mai căuta în televiziune aici.

Maria: Baba aia să se ducă la Pitești, n-are ce mai căuta cu copilu` meu aici la televiziune. Să lase
fetele alea tinere să se joacă cu el, nu ea să (…), să facă, că dau cu piatra în capu` ei, dacă o mai prind aici.
Așa am să fac. A nenorocit copilu`, l-a făcut, uite, el nu știe ce femeie să ia (…).

Anca s-a ridicat în picioare, l-a lovit pe Leo, iar imaginile s-au blurat ulterior. S-a difuzat un material
de publicitate.

Anca: Ce bătaie iei tu o dată acia, până nu-ți sparg capu` tău o dată în direct, să mor aicea eu! O
să vezi tu! (…)

Anca: (…) Ești un prost, toată lumea vede că ești un mincinos, atâta.
Anca: (…) Îmi vine să-ți sparg capul tău aicea în direct, că asta meriți!
Anca: Asta meriți, o dată și-o dată tot o fac și am plecat acasă și nu mai îmi pasă nimic. (…) Ori

mor Ori mor aicea, ori nu mor.
Anca: Prostule și tu și femeile astea ușoare. Meriți prostiile astea, în fața ta să fac ceva.
Anca: (bip!) că ești un prost!
Anca: Nu ți-e rușine, că sunt mama copiilor, nenorocitule!
Anca a încercat să răstoarne un scaun, iar imaginile s-au blurat. Apoi, aceasta a făcut scandal fiind

temperată de bodyguarzi și a aruncat cu geanta, iar imaginile s-au blurat. Ulterior, s-a auzit vocea femeii, fără
a fi cenzurată.

Anca: Tu-ți morții mă-tii!
Maria: Tu vrei (bip!) păsărică. Nu te lipsești o dată de păsărică, că mă omor eu aicea.
Leo: Da`, pe cine să iau, pe Anca? Care când pun lângă ea în pat miroase? (…)
Maria: Dacă vreai țâțe mari, tu.
Maria: Tu nu vreai țâță, nu vreai țâță?
Leo: Eu vreau țâță? Eu nu vreau nimic.
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Maria: Vrei țâță.
Maria: Da. Vrea țâțe mari.
Maria: Să nu mai stea niciuna. Să se aleagă prafu` de ele și pulberu`, dacă mai sta vreo una!
Maria: Așa, prafu` să se aleagă de ele!
Maria: De toate femeile să se alege prafu`! Să nu mai stea niciuna cu copilu` meu!
Maria: Să dea Dumnezeu (…) să nu mai stă nicio femeie, să-l urască! ...

- ediţia din 18.11.2015: Prima parte a ediţiei din data de 18.11.2015 a tratat subiectul privind disputele
apărute în familia lui Leo de la Strehaia, după ce acesta şi-a expus viaţa, respectiv despre faptul că fii acestuia
(Alin şi Ursu) s-au despărţit de soţiile lor. Subiectul a fost prezentat în intervalul orar 22:29 – 23:18. Invitaţii
prezenţi în platoul emisiunii au au folosit tonuri ridicate, şi-au adresat cuvinte jignitoare şi s-au ameninţat.
Parte din limbajul injurios a fost acoperit de bip-uri de către radiodifuzor.

Invitați: Anca, fosta soție a lui Leo de la Strehaia, Pintea, nepotul lui Leo – prezenți în studio, Mădălina,
nora lui Leo de la Strehaia, Ileana și Conea, bunica și bunicul Mădălinei, Leo de la Strehaia – prin
intervenție telefonică directă.

Ora 22:35. Pintea, nepotul lui Leo de la Strehaia și prieten apropiat al lui Alin, fiul lui Leo, a făcut
mărturisiri în legătură cu relația dintre Alin și soția acestuia, Mădălina. Față de femeie, invitatul a lansat mai
multe acuzații: că ar fi plătit un bărbat pentru a-i oferi relații intime (înainte de a se căsători cu Alin), că este
foarte geloasă și posesivă în relația cu soțul său, dar că are acest comportament pentru a masca faptul că și-a
înșelat soțul de mai multe ori, uneori chiar cu prietenii soțului ei, că femeia i-ar fi făcut și lui (Pintea) avansuri
sau că ar fi corupt-o și pe cumnata sa (soția celuilalt fiu al lui Leo) să își înșele soțul.

Pintea: Să îi ofere relații intime.
Pintea: Da! Contra cost. (…) mi-a făcut și mie propuneri indecente!
Pintea: Degeaba te îmbraci scump, dacă o arzi ieftin!
Pintea: Maică-ta îți dădea bărbați ca să nu faci depresie, ai uitat?
Mădălina: Păi și atunci, ce pana mea, îl bagi pe Pintea în direct?
Pintea: Ți se pare normal să te duci cu copil la întâlnire?
Pintea: Ai uitat că te-a dus maică-ta la secția 9, să nu faci depresie? Și-ți aducea bărbați maică-ta…
Mădălina: Nu mai vorbi, prostule!
Pintea: …ca să ai relații intime cu alți bărbați, ca să n-ai depresie.
Mădălina: …Bip! Vai de curul tău!
Mădălina: Băi, tu ești normal la cap? Stai să vezi, acuma, ce-o să-ți fac eu ție acasă?
Mădălina: Dacă sunt amenințări în direct, care e treaba ta, băi, nebunule, psihopatule!
Pintea: Mădălin, mi se pare ceva normal. Se duce la întâlnire și ia fetița, copiii, cu ea în mașină și

așteaptă, lasă fetița în mașină până se duce cu acela și se giugiulește pe acolo, prin mașină.
Mădălina: Băi, nu ți-e …bip! acuma!
Bunica Mădăline: Du-te tu să te spânzuri, siliconato! (neinteligibil) Ce-ai făcut cu Pintea? Te culci cu

Pintea! bip!
Anca: E finul mei Pintea, nebunilor, nebunilor de la 9! Toți din casă!
Conea: Tot e adevărat ce-ai zis tu, dar tu vii mort de acolo! Tu vii mort!

Vizionând şi analizând rapoartele de monitorizare având ca obiect ediţiile emisiunii
„WOWBiz”, din al căror conţinut am exemplificat anterior şi cu privire la care au fost primite
mai multe reclamaţii, membrii Consiliului au constatat că acestea au fost difuzate cu
încălcarea art. 40 alin. (3) din Codul audiovizualului.

Astfel, pe parcursul ediţiilor analizate, în care personajul principal a fost Ion Mihai
Stelică, cunoscut sub numele de Leo de la Strehaia, şi iubirile din viaţa lui, a fost folosit un
limbaj injurios, licenţios şi agresiv.

Membrii Consiliului au constatat că acest subiect a fost transformat într-o telenovelă,
desfăşurată pe parcursul mai multor ediţii şi cu participarea, îndeosebi, aceloraşi invitaţi,
având un comportament şi un limbaj de natură să afecteze demnitatea umană şi principiile
moralei.

Chiar dacă, uneori, prezentatorii emisiunii au încercat să tempereze invitaţii de a nu se
mai exprima jignitor, intervenţiile acestora au fost neconvingătoare şi nu au asigurat
desfăşurarea programului într-un cadru legal.

Or, Codul audiovizualului instituie în sarcina moderatorilor, realizatorilor ori
prezentatorilor obligaţia legală de a nu permite folosirea unui limbaj injurios nici de către
aceştia şi nici de către participanţii la emisiune.
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Pentru toate aceste considerente, ţinând cont de criteriile de individualizare a

sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au
propus sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.

Supusă la vot, propunerea de sancţionare a radiodifuzorului a fost adoptată în
condiţiile şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului, cu modificările şi
completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002,
cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A. (licenţa
audiovizuală nr. S-TV 150.5/30.05.2006 eliberată la 21.01.2016, decizia de autorizare
audiovizuală nr. 1239.1-6/18.08.2009 eliberată la 21.01.2016 pentru postul de televiziune
KANAL D) se sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea
prevederilor art. 40 alin. (3) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a
conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului,
prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel,
fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la
comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002,
cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite
în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în
intervalul orar 18.00 - 22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri,
următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul KANAL D cu somaţie,
deoarece, în cadrul mai multor ediţii ale emisiunii „WOWBiz”, difuzate în lunile septembrie-
noiembrie 2015, invitații au folosit în repetate rânduri un limbaj injurios la adresa altor
persoane.

Acest fapt contravine prevederilor articolului 40 alin. (3) din Codul audiovizualului.”

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

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Întocmit, Serviciul juridic şi reglementări

Şef Serviciu, Dumitru Ciobanu


