Decizia nr. 244/10.03.2020
privind somarea 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 STARS
Bd. Mărăști nr. 65-67, Complex Expozițional, Pavilion 7, sector 1
București

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 10 martie 2020, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de direcţia de specialitate, ca
urmare a sesizării înregistrate sub nr. 1345/11.02.2020, cu privire la emisiunea „Star
matinal”, difuzată în data de 11 februarie 2020 de postul ANTENA STARS .
Postul de televiziune ANTENA STARS aparţine radiodifuzorului S.C. ANTENA TV
GROUP S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 166.9/09.01.2007 şi decizia de autorizare
audiovizuală nr. 1253.0-11/20.02.2007).
În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării unor secvențe din
înregistrarea emisiunii, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul
S.C. ANTENA TV GROUP S.A. a încălcat prevederile art. 422 din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, modificată prin Legea nr. 52/2019.
Potrivit dispozițiilor invocate, în cadrul difuzării în serviciile de televiziune şi de
radiodifuziune a programelor care abordează tema violenţei domestice este obligatoriu să
se asigure informarea victimelor violenţei domestice asupra existenţei numărului de telefon
"Telverde destinat victimelor violenţei domestice".
În fapt, postul de televiziune ANTENA STARS a difuzat, în direct, în data de
11.02.2020, în intervalul orar 08:00 – 11:45, cu simbolul AP, emisiunea „Star matinal”,
moderatori fiind Flick și Răzvan Popescu, iar pe parcurs a intervenit și Roxana.
Potrivit raportului de monitorizare, în timpul emisiunii, printre alte subiecte s-au făcut
comentarii și s-au difuzat reportaje despre incidentul între Daniela Crudu și prietenul său,
iar în cadrul rubricii „Bursa zvonurilor”, începând cu ora 09:48, în studio a fost invitat Florin
Condurățeanu, pentru a face comentarii despre acest incident.
Titlurile afișate la început (de la ora 08:00) pe ecran au reluate de mai multe ori pe parcursul
emisiunii: „INFORMAȚII DE ULTIMĂ ORĂ!; „IUBITUL DANIELEI CRUDU A PĂRĂSIT
ROMÂNIA”. „IMEDIAT: IUBITUL DANIELEI CRUDU, PRIMELE DECLARAȚII ÎN MÂINILE
POLIȚIȘTILOR”. „IMEDIAT: DANIELA CRUDU, ÎN STARE FOARTE GRAVĂ!”; „CE I-A
MĂRTURISIT DANIELA CRUDU LUI DAN CAPATOS”; „IMEDIAT: SORA DANIELEI CRUDU ÎL
FACE PRAF PE IUBITUL BĂTĂUȘ”. În plus pe lângă cele anterioare s-a mai afișat următorul titlu
la ora 08:03: „NU MAI VĂD, AM OCHII LIPIȚI ȘI PLINI DE SÂNGE”.
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 La începutul emisiunii „Star matinal”, la ora 8:03:32 (sel.1), realizatorii au anunțat „subiectele
de astăzi” printre care și despre incidentul între Daniela Crudu și prietenul său, (a fost redată o secvență
înregistrată care s-a reluat la orele 08:11:52-sel.4 și 09:38-sel.12), iar pe lângă titlurile afișate pe ecran
la ora 8:00, s-au folosit: o poză cu Daniela Crudu întinsă pe o targă și apoi poze cu o mașină,
marcate „Spy News”, dar și imagini cu sora Danielei Crudu.
sel.1-8
Flick (sel.1): Hai să vedem subiectele de astăzi de la „Star Matinal”.
Secvență înregistrată
Voce off (sel.1, rep.00:31) - Dezvăluiri tulburătoare, Daniela Crudu face primele declarații după ce a
fost bătută. În ce stare a ajuns la spital este incredibil. Sora vedetei spune adevăratele motive pentru
care s-a ajuns la violență. Dezvăluirile în „Matinal”.
 La ora 08:05:25(sel.2) s-a repus în discuție subiectul incidentul între Daniela Crudu și prietenul
său.
Titlurile afișate pe ecran: „INFORMAȚII DE ULTIMĂ ORĂ!; „IUBITUL DANIELEI CRUDU A
PĂRĂSIT ROMÂNIA”. „IMEDIAT: IUBITUL DANIELEI CRUDU, PRIMELE DECLARAȚII ÎN
MÂINILE POLIȚIȘTILOR”. „IMEDIAT: DANIELA CRUDU, ÎN STARE FOARTE GRAVĂ!”; „CE I-A
MĂRTURISIT DANIELA CRUDU LUI DAN CAPATOS”; „NU MAI VĂD, AM OCHII LIPIȚI ȘI PLINI
DE SÂNGE”. „IMEDIAT: SORA DANIELEI CRUDU ÎL FACE PRAF PE IUBITUL BĂTĂUȘ”.
sel.2-8
Flick (sel.2): Urmăresc Telenovela asta cu Daniela Crudu, am văzut că a fost aseară la Dan în
emisiune și înțeleg că hăndrălăul a plecat din ...
Răzvan Popescu: Da.
Flick: Din țară.
Răzvan Popescu: Păi auzi (...) bătăușii noștri, ne mai trebuie și bătăușii altora, lasă să se ducă să se bată la el
acolo.
Flick: Înțeleg că e destul de gravă de gravă situația Danielei și eu are la dispoziție iată, 90 de zile să se
sucească.
Răzvan Popescu: Să facă plângerea.
Flick: Să facă plângere, lucru cu care, ar însemna că, la fel cum în aceeași zonă continentală în căutam pe
Ghiță, acum câțiva ani, s-ar putea să îl căutăm și pe băiatul ăsta.
Răzvan Popescu: Da. O să vorbim și în dimineața asta, despre cazul, îl putem numi, că e un caz Daniela Crudu,
o poveste din care poate și alte fete vor învăța. Nu de alta, da’ e bine să luăm aminte.
Flick: Exact. (sel.2, rep.00:45) E de învățat pentru că este exact sintagma aia, „bătaia e ruptă din Rai”. Ea a
trăit ca în rai până acuma, a mers la schi, a mers în vacanțe. Doar că „bătaia a fost ruptă din rai” și da și uite
c-am ajuns în situația în care putem spune că Daniela e un fanion al .. Adică e un vârf de aisberg al unei
situații des întâlnită și nu doar în România.
Răzvan Popescu: Întreaga lume.
Flick: Exact. Femeia, săraca: „Te iubesc!”.


La ora 08:10 (sel.3), realizatorul Flick a anunțat că scrie „Balada Danielei Crudu”. (...)

 La ora 08:11 (sel.4), s-a reluat o secvență (idem cu sel.1, rep.00:31), ce anunță discutarea subiectului
despre incidentul între Daniela Crudu și prietenul său.
sel.4-8
Voce off (sel.4): Dezvăluiri tulburătoare. Daniela Crudu face primele declarații după ce a fost bătută. În ce
stare a ajuns la spital este incredibil! Sora vedetei spune adevăratele motive pentru care s-a ajuns la violență.
Dezvăluirile în Matinal.
 De la ora 08:20 (sel.5) s-a reluat discuția despre incidentul între Daniela Crudu și prietenul său,
realizatorii au citit un pasaj din așa zisa „Baladă a Danielei Crudu” și s-a difuzat un reportaj înregistrat privind
acest incident, cu întrebări puse unui polițist, apoi prietenului Danielei Crudu, iar la final surorii Danielei Crudu.
sel.5-8
Răzvan Popescu: E ... cenaclul literar cu domnu Flick aici care, fă-te mă că lucrezi, ți-am mai zis.
Flick: Nu că fă-te, chiar lucrez.
Răzvan Popescu: Păi lucrează atunci. Zi-mi ce-ai compus acolo, zi-mi primul vers. Să văd dacă e, e ce trebuie.
Flick: Nu zic primul, îți zic două versuri.
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Răzvan Popescu: Două versuri, da. (...)
Flick: „Orologiul sună ...” E după muma lui Ștefan ... E parodie.
Răzvan Popescu: A, păi asta a scris altcineva, mă, „orologiul sună”.
Flick: Da, mă, da’ e o re-adaptare.
Răzvan Popescu: A, o re-adaptare, da. Remix, adică?
Flick: „Orologiul sună unu și jumate. Pe Cruduța noastră oare cine-o bate? (n.n. - S-a râs în studio).
Răzvan Popescu: Da. Foarte bun, foarte bun. Lucrează că te descurci. Cât timp lucrează, vreau să vedem
primele declarații ale iubitului Danielei Crudu atunci când a ajuns pe mâna polițiștilor.
Flick: „A dus-o la (...) și apoi la Nuba și apoi în trafic, i-a făcut el buba”. (n.n. - S-a râs în studio).
Răzvan Popescu: De la ce-a pornit bătaia și ce spun oamenii legii, vedem chiar acum. Mai zii ...
La ora 08:22:15, a urmat un reportaj înregistrat cu afișajul „Xtra Night Show” (stânga-sus), iar pe burtieră s-a
titrat: „CE S-A ÎNTÂMPLAT CU CEASUL CARE I-A DISPĂRUT DANIELEI CRUDU”. Titluri: „INFORMAȚII
DE ULTIMĂ ORĂ!; „IUBITUL DANIELEI CRUSU A PĂRĂSIT ROMÂNIA”. „IMEDIAT: IUBITUL DANIELEI
CRUDU, PRIMELE DECLARAȚII ÎN MÂINILE POLIȚIȘTILOR”. S-au folosit poze cu Daniela Crudu, dar și cu
iubitul său și o poză cu aceasta întinsă pe o targă (marcată „Spy News”, sel.5, rep.01:36) și imagini (cu
poliția și cu iubitul acesteia), iar în reportaj s-au făcut unele precizări.
Reportaj înregistrat (secvențe din emisiunea „Xtra Night Show”, din data de 11.02.2020, (de pe postul
Antena 1, dar nu apare sigla acestui post)
Voce off: Faptul că Daniela Crudu a fost stâlcită în bătaie de către iubitul ei, Seco Dubravko, a șocat toată țara.
Niciun indiciu nu prevestea un astfel de comportament sălbatic din partea cetățeanului croat, mai ales că cei doi,
în noaptea tragediei s-au distrat în cele mai scumpe restaurante din București. (...)
 La ora 08:27 (sel.6) s-a pus din nou în discuție subiectul privind incidentul între Daniela Crudu și
prietenul său, iar realizatorii au făcut unele comentarii despre Daniela Crudu.
Titlurile afișate pe ecran: „IMEDIAT: DANIELA CRUDU, ÎN STARE FOARTE GRAVĂ!”; „CE I-A
MĂRTURISIT DANIELA CRUDU LUI DAN CAPATOS”; „NU MAI VĂD, AM OCHII LIPIȚI ȘI PLINI DE
SÂNGE”. „IMEDIAT: SORA DANIELEI CRUDU ÎL FACE PRAF PE IUBITUL BĂTĂUȘ”.
sel.6-8 (...)
Răzvan Popescu (sel.6, rep.00:11): Auzi, mă gândeam, vezi ce înseamnă o altă relație care a eșuat din cauza
lipsei de comunicare. Că n-a fost comunicare între ei. Pentru că l-am văzut, în ce limbă? Vorbeau Cruduța și
croatul, când erau ei.
Flick (sel.6, rep.00:22): Limbajul trupului apropie ...
Răzvan Popescu: Păi limbajul trupului, limbajul trupului, da’ la un moment dat, nu, mai tre’ să mai și
comunici, să-l trimiți la pâine.
Flick: Relația lor s-a, sper, zic eu, că s-a terminat, la fel cum a început.
Răzvan Popescu: Adică?
Flick: Și cum s-a desfășurat. Au comunicat prin atingeri.
Răzvan Popescu: Deci a fost o relație tip touchscreen.
Flick: Da, adică, înțelegi Roxănica? Așa, nu-i nevoie de ... „motosicli” (n.n. - S-a râs în studio).
Răzvan Popescu: „Motosicli”. Au folosit limba în alt ... Da da’ nu pentru a vorbi am înțeles.
Flick: Adică nu în comunicare.
Răzvan Popescu: Bun.
Flick: Să vedem poate în zodii, tragem niște concluzii ... (...)
Răzvan Popescu (sel.6, rep.01:27): Zodia, din cauza horoscopului a luat bătaie Cruduța.
Remus: Domne, momentul este destul de bine indicat de harta ei natală, pe de o parte avem o poziție Venus –
Saturn, ceea ce înseamnă dificultăți în relații.
Flick (sel.6, rep.01:40): Deci în, cum era deci în Caru Mic, i-a făcut capu mare.
Remus: Pentru un astrolog, totuși are o semnificație. Nu, râdem, nu râdem, serios.
Flick: Nu, vorbesc în cunoștință de cauză, adică, nu? (n.n. - S-a râs în studio). (...)
Flick: I-a umflat ascendentul.
Răzvan Popescu: Nu i-a umflat ascendentul, mă, nasul doar. (n.n. - S-a râs în studio).
Flick: Te pricepi la zodii. (...)
Flick (sel.6, re.02:36): Cică e cunoscută da’ acuma n-o mai recunoști.
Răzvan Popescu: De ce?
Flick: Păi la ...
Remus: Peste câteva zile poate o recunoaște ...
Răzvan Popescu (sel.6, rep.02:41): Revine la forma inițială.
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La ora 08:34 (sel.7), realizatorul Răzvan Popescu a anunțat că va urma așa zisa „Baladă a Danielei
Crudu”.
sel.7-8 (...)
 La ora 08:45 (sel.8) realizatorul Flick a mai citit un pasaj din așa zisa „Baladă a Danielei Crudu” și s-au
făcut comentarii.
Pe burtieră s-a titrat: „FLICK, BALADĂ PENTRU DANIELA CRUDU!”.
sel.8-8
Răzvan Popescu (sel.8, rep.00:08): Tot, tot scrii la poezia aia?
Flick: Da măi. ,
Răzvan Popescu: Mă nici Eminescu n-a scris la Luceafărul cât scrii tu la „balada Danielei Crudu”. Mai dămi, mai dă-mi versuri așa să mă. Hai ține-mă în priză, facem teaser mă, așa se numește, hai zi-mi.
Flick: Băi, da’ nu-mi place că mă ... primele două versuri.
Răzvan Popescu: Primele, da.
Flick: Ei mergeau la ski, înainte, se înțelegeau bine.
Răzvan Popescu: Da, da, da, da.
Flick: Pe o stâncă neagră.
Răzvan Popescu: Așa.
Flick: Nu într-un vechi castel, ci pe o pârtie tare ca la Courchevel, Courchevel e o stațiune.
Răzvan Popescu: Hai că te-ai murdărit de „Courchevel” la gură, pe bune, așa. (n.n. - S-a râs în studio)
Flick: Hai, lasă.
Răzvan Popescu: Da, dă-o în ... Și tu Roxana de ce râzi? Că, uite, îți face rău râsul, tușești. (n.n. - S-a râs în
studio). Și ai și de prezentat vremea. Pe bune?
Roxana: Scuze, da, nu mai râd.
Flick: Păi numai, măi Roxana.
Răzvan Popescu: Hai fi serioasă, mai ales c-am auzit că e cu vânturi multe prin Europa și prin România.


La ora 08:34 (sel.9), realizatorul Flick a anunțat că mai are de scris la așa zisa „baladă a Danielei
Crudu”. (...)

 La ora 09:11 (sel.10), s-a revenit asupra incidentului între Daniela Crudu și prietenul său, iar realizatorii
au prezentat un pasaj înregistrat din emisiunea „Xtra night show” (din 11.02.2020, de pe postul Antena 1, dar nu
apare sigla acestui post), în care realizatorul Dan Capatos ia un interviu managerului unui club și s-a folosit o
poză cu Daniela Crudu întinsă pe o targă, marcată „Spy News”, apoi au fost redate imagini cu iubitul
Danielei Crudu, poliție și cu sora Danielei Crudu, marcate „Spy News”.
Titlurile afișate pe ecran: „DANIELA CRUDU, ÎN STARE FOARTE GRAVĂ!”; „CE I-A MĂRTURISIT
DANIELA CRUDU LUI DAN CAPATOS”; „CE SPUNE MANAGERUL CLUBULUI ÎN CARE A PETRECUT
DANIELA, ÎNAINTE DE BĂTAIE”.
sel.10-9 (...)
Secvență înregistrată din emisiunea „Xtra night show” (din 11.02.2020, (de pe postul Antena 1, dar nu apare
sigla acestui post) (...)
 La ora 09:36 (sel.11), realizatorii au anunțat din nou că vor da în emisiune așa zisa „baladă a Danielei
Crudu”.
sel.11-9
Răzvan Popescu: Bă da’ mai scrii mult la poezie? Ia dă mă să văd, ce scrii tu acolo! Dă-ncoace!
Flick: Uite, uite aici.
Răzvan Popescu: Face „balada Danielei Crudu”. Dă-ncoace!
Flick: Lasă-mă, mă, numai că ... „Pumnii mei minte nu are!” și ți-i dau la semafoare. Nu mă, glumesc. (n.n. S-a râs în studio). Asta nu e, e din capul meu.
Răzvan Popescu: Asta e o melodie, „Pumnii mei minte nu are!”
Flick: Da, „Pumnii mei minte nu are!”
Răzvan Popescu: Pauză de publicitate. Nu uitați, Flick, domnul rimă lucrează la „balada Danielei Crudu” pe
care o vom citi sper, până se termină emisiunea.
Flick: Unde mă? (...)
 La ora 09:38 s-a difuzat din nou anunțul privind discutarea incidentului între Daniela Crudu și prietenul
său, (această secvență s-a dat ora 8:03:32, reluată și la orele 08:11:52), iar pe lângă titlurile afișate pe ecran la ora
8:00, s-au folosit o poză cu Daniela Crudu întinsă pe o targă și poze cu o mașină, marcate „Spy News”, dar
și imagini cu sora sa.
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sel.12-9 (...)
 În emisiunea „Star matinal”, în cadrul rubricii „Bursa zvonurilor”, începând cu ora 09:48 (sel.13), în
studio a fost invitat Florin Condurățeanu, pentru a face comentarii. despre incidentul între Daniela Crudu și
prietenul său. S-a difuzat și un reportaj înregistrat despre starea Danielei Crudu, conținând și un interviu cu tatăl
Danielei Crudu.
Titlurile afișate pe ecran: INFORMAȚII DE ULTIMĂ ORĂ!; „TATĂL DANIELEI CRUDU, DECLARAȚII
ÎN URMĂ CU CÂTEVA MINUTE”, „CE SPUNE TATĂL DANIELEI CRUDU DESPRE PLECAREA
IUBITULUI BĂTĂUȘ”, DANIELA CRUDU, ÎN STARE FOARTE GRAVĂ!”, CE I-A MĂRTURISIT
DANIELA CRUDU LUI DAN CAPATOS „NU MAI VĂD, AM OCHII LIPIȚI ȘI PLINI DE SÂNGE”, „DACĂ
NU FUGEAM, MĂ OMORA”, DANIELA CRUDU ȘI-A ÎNCHIS TOATE REȚELELE DE SOCIALIZARE”
sel.13-9
Răzvan Popescu: Avem treabă pentru în redacția Antena Stars sunt venite informații proaspete legate de cazul
momentului, e vorba de, Daniela Crudu, da? (...)
Florin Condurățeanu (invitat, sel.13, rep.01:22): (...) (sel.13, rep.01:50) Domne, păguboasă, culmea
culmilor, ea „sex-a-piloasa” păguboasă la bărbați. Cum l-a găsit p-ăsta luptător de Local Kombat, de MMA. ...
(...)
Florin Condurățeanu (invitat, rep.03:33): Da. Și a și încasat-o. Ea fată bună așa, știi, că astea care nu prea
așa, un regulament ...
Răzvan Popescu: De ordine interioară ...
Florin Condurățeanu (invitat): De ... ordine interioară. (n.n. - S-a râs în studio). Mai bine decât ce inventam
eu aicea. Regulament de ordine interioară, foarte lax, foarte așa, în general, pune la suflet. Știi că e o vorbă
românească foarte deșteaptă că bețivii și flușturaticele, sunt bune la inimă, așa adică. Nu-s d-astea cu invidii,
nu știu ce.
Răzvan Popescu: E și un om asumat, adică n-a pozat niciodată în altceva decât este.
Florin Condurățeanu (invitat): Da, domne.
Răzvan Popescu: N-a fost o, cum îi zice.
Florin Condurățeanu (invitat): N-a făcut pe călugărița.
Răzvan Popescu: Exact.
Florin Condurățeanu (invitat, rep.04:26): Nu, ce dracu. Nu făcea pe Maica Tereza, râdea cu chiloții la
vedere.
(...)
Flick: (...) (rep.05:36) Adică el ar fi trebuit să își asume, știe ce și a luat acasă, nu a luat-o din bibliotecă. Știe
că e curtată curtată de băieți, că e o femeie frumoasă. Că ea e ...
Florin Condurățeanu (invitat): Sigur că da, domne.
Răzvan Popescu: Îi place să flirteze. Chiar nevinovat, poate de multe ori.
Florin Condurățeanu (invitat): Sigur că da, domne. Păi așa, dacă vroia să-și ia o sfântă d-asta.
Flick: O lua de la Meteora. (...)
În rubrica „Bursa zvonurilor”, discuția a continuat cu abordarea cauzelor care au dus la incidentul cu Daniela
Crudu.
 În emisiunea „Star matinal”, în cadrul rubricii „Bursa zvonurilor”, la ora 10:03, realizatorul
Flick (sel.14) a vorbit despre ceasul Danielei Crudu, iar realizatorul Răzvan Popescu a făcut unele comentarii.
(...)
 În emisiunea „Star matinal”, în cadrul rubricii „Bursa zvonurilor”, la ora 10:07 (sel.15), discuția
a continuat cu unele comentarii privind faptul că realizatorul Flick va difuza așa zisa „Baladă a Danielei
Crudu” .
Răzvan Popescu: Nu, da’ balada aia ai terminat-o?
Flick: După pauză dăm și balada când se lipește de subiectul ăsta.
Răzvan Popescu: A și s-o urmărească și domnu Condurățeanu, să ne zică dacă a scris bine poetul „balada
Danielei Crudu”. După pauză.
Florin Condurățeanu (invitat): Nici nu se putea să nu fie în „bloc starturi la așa ceva (n.n. - S-a râs în
studio).
 În emisiunea „Star matinal”, în cadrul rubricii „Bursa zvonurilor”, la ora 10:16 (sel.16), s-a
difuzat așa zisa „Baladă a Danielei Crudu”, realizată de Flick, iar invitatul Florin Condurățeanu și-a spus
părerea despre conținutul acesteia. În timp ce realizatorii citeau această „baladă”, s-a folosit o poză cu Daniela
Crudu întinsă pe o targă și poze cu o mașină, marcate „Spy News”.
Titlurile afișate pe ecran: „FLICK, BALADĂ PENTRU DANIELA CRUDU!”, „BALADĂ PENTRU
DANIELA CRUDU!”
sel.16-10
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Flick: Vă promiteam că ne întoarcem cu „balada Danielei Crudu”, o povestioară făcută după „muma lui
Ștefan cel Mare” ...
Răzvan Popescu: Îhî.
Flick: O povestioară ... relatează ...
Răzvan Popescu: Care sintetizează în câteva versuri toată istoria ultimelor zile din viața Danielei.
Flick: Are și o morală la final.
Răzvan Popescu: Da.
Flick: E și cu morală.
Răzvan Popescu: Ia luați de ascultați, ce zice poetul ...
Flick: Citim din telefon că n-am mai avut timp să băgăm în promter, iar pe de rost ...
Răzvan Popescu: Și nici n-am apucat s-o învățăm că e de abia scrisă, e din manuscrisele poetului.
Flick: E caldă, nici nu și-a revenit Daniela, dărămite ...
Răzvan Popescu (sel.16, rep.00:32, pe un fond muzical, citește „balada Danielei Crudu”): Pe o stâncă
neagră nu într-un vechi castel și pe o pârtie tare ca la Courchevel. Daniela Crudu râde și suspină, că duce o
viață, parcă ar fi regină.
Flick: O ducea-n vacanțe și o plimba croatul, de credea Cruduța c-a găsit bărbatu’. Care jumătate pe viață să
îi fie și din asistentă, s-o facă soție. Orologiul sună 1 și jumate, pe Cruduța a noastră, oare cine-o bate?
Răzvan Popescu: Eu sunt Danielo, scumpul tău iubit, eu și gelozia m-a înnebunit. Mă apucă dracii când îți
scriu bărbații. Mi-am pierdut controlul, mi-ai mâncat ficații.
Flick: Ce spui tu străine, că eu sunt cuminte, îmi scriau bărbații la fel și înainte. Că eu sunt nebună, îi incit cu
patos, din vremea în care dansam la Capatos.
Răzvan Popescu: Și a venit și ziua, s-a umplut paharul și croatul nostru și-a vărsat amarul. A scos-o
romantic, el, prin Nord, la masă, dar de acolo Crudu n-a ajuns acasă. Au mers „Il Cucina” și apoi la „Nuba”,
și apoi în trafic, i-a făcut el buba.
Flick: Plin de nervi, iubitul, de la semafoare și-a pierdut controlul jucând-o în picioare. Plângând, din
mașină, a fugit frumoasa, pierzându-și pantofii ca Cenușăreasa. Având fața plină de semne nasoale, a
schimbat în noapte două trei spitale.
Răzvan Popescu: Și-a închis Instagramul, Facebookul, mobilul, nu mai poate nimeni să-i vadă profilul. Că
are săraca, fața în pioneze și nu poate iPhone să-l mai deblocheze.
Flick: Acum, zace-n casă și abia vorbește, plângere nu face că cică-l iubește. De atâta iubire a ajuns s-o
doară, relaxat croatul a plecat din țară.
Răzvan Popescu: Trist e că Cruduța nu e singurica, ce la pumni și palme nefăcând nimica. Multe alte fete iau
bătaie acasă și în loc să plece iartă și zic lasă.
Flick: Dragi fete, iubirea nu e cu sudalme, e cu vorbe bune, nu cu pumni și palme. Dacă și la tine, în cuplu, e
cazul, pleacă, întoarce capul, nu întoarce obrazul.
Răzvan Popescu: Asta-i morala.
Florin Condurățeanu (invitat): Delicioasă. Delicioasă.
Flick: Cam asta-i povestea.
Florin Condurățeanu (invitat): Să mai jignească cineva, talentul românesc. Bravo, delicioasă, parodia asta.
Flick: Istorisire, da.
Florin Condurățeanu (invitat): Delicioasă.
Flick: Săru’ mâna.
Florin Condurățeanu (invitat): Și nu știu și haz ...
Răzvan Popescu: Și necaz.
Florin Condurățeanu (invitat): Și haz.
Flick: Și morală.
Florin Condurățeanu (invitat): Și vibrație de inimă, știi, adică este o șarje cald, sufletească, precum o
mângâiere de fraiera încasatoare de pumni. Foarte reușită. (...)
 La ora 10:28 (sel.17), din nou, realizatorul Răzvan Popescu a anunțat că Flick a realizat „balada
Danielei Crudu”.
Răzvan Popescu (sel.17, rep.00:04): Acum însă, știi cum e, poetul trebuie să mai și mănânce.
Flick: Dragostea trece prin stomac.
Răzvan Popescu: Ca să mai creeze că s-a consumat multă energie, c-a scris „balada Danielei Crudu”, ce
vorbiți.
 La ora 11:25 (sel.18), s-a revenit asupra temei de discuție privind incidentul între Daniela Crudu și
prietenul său și s-a prezentat un reportaj cu declarații ale surorii Danielei Crudu. Reportajul a fost ilustrat: cu
poze ale prietenului Danielei Crudu dar și cu poze ale Danielei Crudu împreună cu prietenul; s-a folosit o poză
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(sel.18, rep.00:43 și 02:24, 02:29) cu Daniela Crudu întinsă pe o targă, marcată „Spy News”; au fost redate
imagini cu poliția intervenind și cu prietenul Danielei Crudu.
Titlurile afișate pe ecran: „SORA DANIELEI CRUDU ÎL FACE PRAF PE IUBITUL BĂTĂUȘ”, „ERA
SUB INFLUENȚA ALCOOLULUI”, „INCIDENTUL A AVUT LOC ÎN MAȘINĂ”, „DANIELA NU ÎȘI
AMINTEȘTE PREA MULTE”, „EL A LOVIT-O DIN SENIN, CRED CĂ GELOZIA A FOST”, „EL NU O LĂSA
SĂ VORBEASCĂ CU NIMENI”, „AU FOST ÎN VACANȚĂ, LUCRURILE MERGEAU BINE”, „NU E PRIMA
DATĂ CÂND VINE ÎN ROMÂNIA”, „DANIELA SE SIMTE RĂU, ARE OCHIUL ȘI NASUL UMFLAT”,
„ARE PANSAMENTE LA PICIOARE PENTRU ȘI-A ARUNCAT PANTOFII DIN PICIOARE”, „ARE ȘI
ÎN GEANTĂ URME DE SÂNGE”, 1ARE ORDIN DE RESTRICȚIE”, „NU VREAU SĂ CREADĂ UN STRĂIN
CĂ POATE SĂ SCAPE AȘA UȘOR”, „LEGEA E LEGE, SPER SĂ NU SE ÎNTÂMPLE SĂ CREADĂ CĂ
SCAPĂ”, „EL ARE IMPRESIA CĂ SUNTEM O ȚARĂ DE PROȘTI, SĂRACI”.
sel.18-11 (...)
Reporter (sel.18, rep.02:24): Care-i starea actuală a Danielei?
Sora Danielei Crudu: Păi se simte rău, bineînțeles.
Reporter: Are echimoze la nivelul feței?
Sora Danielei Crudu: Da. Are un ochi umflat și nasul umflat, vânăt, are o fisură la nas, din câte am văzut pe
foaia ei de la Poliție, de la spital, are pansamente la picioare pentru că, și-a aruncat pantofi, pantofii din
picioare, îți dai seama că, poate s-au alergat p-aici, nu știu, poate a alergat-o, eu știu ce s-a întâmplat, nu știu
că nu, nu i-a povestit. (n.n. – Au fost difuzate imagini cu un pantof). Că nu, vorbea cu Poliția, n-am putut
să-i pun prea multe întrebări.
Reporter (sel.18, rep.03:03): A și ciudat este faptul că este acest pantof la barieră, la bariera de intrare.
Sora Danielei Crudu: Da, păi a rămas acolo, vă dați seama.
Reporter (sel.18, rep.03:09): Se vede foarte clar că sunt urme de sânge, pete de sânge.
Sora Danielei Crudu: Da, sunt. Are și în geantă.
Reporter: A și geanta era plină de sânge.
Sora Danielei Crudu: Da, da. (...)
La ora 11:31, realizatorul Flick a anunțat că vor mai difuza o dată așa-zisa „baladă a Danielei Crudu”.
sel.19-11
Flick (sel.19): Dacă n-ați prins „balada Danielei Crudu” o mai dăm odată după publicitate, da? Pauză și
meditație. Ca-n Bali.

La ora 11:39, realizatorii au difuzat încă o dată, așa-zisa „baladă a Danielei Crudu” (sel.20, rep.00:18,
e o reluare a secvenței difuzate la ora 10:16 - sel.16, rep.00:32), dar nu a mai fost redat ultimul vers: Dacă și la
tine, în cuplu, e cazul, pleacă, întoarce capul, nu întoarce obrazul. S-a folosit o poză cu Daniela Crudu întinsă
pe o targă, marcată „Spy News”.

În urma analizării raportului de monitorizare și a vizionării unor fragmente din
înregistrarea emisiunii “Star matinal”, din 11 februarie 2020, membrii Consiliului au
constatat că radiodifuzorul nu a respectat prevederile art. 42 2 din Legea audiovizualului, cu
modificările și completările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor invocate, în cadrul difuzării în serviciile de televiziune şi de
radiodifuziune a programelor care abordează tema violenţei domestice este obligatoriu să
se asigure informarea victimelor violenţei domestice asupra existenţei numărului de telefon
"Telverde destinat victimelor violenţei domestice".
Prin reglementarea acestei norme, legiuitorul a avut în vedere asigurarea unei
informări corecte a persoanelor care pot deveni sau au fost victime ale violenței domestice,
persoane care trebuie să cunoască faptul că pot accesa numărul ”Telverde” destinat
acestora.
În contextul în care, în emisiune, a fost discutat “cazul Daniela Crudu”, membrii
Consiliului consideră că radiodifuzorul avea obligația să informeze publicul telespectator cu
privire la existența numărului de telefon "Telverde destinat victimelor violenţei domestice",
având în vedere că, în timpul emisiunii, a fost abordată tema violenței domestice.
Luând în considerare aceste aspecte și ținând cont de criteriile de individualizare
ale sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului
au propus şi au votat, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, sancţionarea
radiodifuzorului S.C. ANTENA TV GROUP S.A. cu somație publică.
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În temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. g) și (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., având licenţa audiovizuală
nr. S-TV
166.9/09.01.2007 şi decizia de autorizare audiovizuală nr. 1253.011/20.02.2007, pentru postul ANTENA STARS, se sancţionează cu somație publică de
intrare în legalitate, pentru încălcarea prevederilor art. 42 2 din Legea audiovizualului nr.
504/2002, modificată prin Legea nr. 52/2019.
Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului,
prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de
apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la
comunicare.
Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a
transmite pe postul ANTENA STARS, 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 somație publică postul
ANTENA STARS, deoarece, în contextul în care, în emisiunea ”Star matinal” din
11 februarie 2020, a fost abordat un subiect referitor la violența domestică, radiodifuzorul
avea obligația să informeze publicul telespectator cu privire la existența numărului de
telefon "Telverde destinat victimelor violenţei domestice", astfel cum dispun prevederile
art. 422 din Legea audiovizualului.”

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

PREŞEDINTE,
MARIA MONICA GUBERNAT

Serviciul Juridic, Reglementări
și Relații Europene,
Șef Serviciu Dumitru Ciobanu

