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Decizia nr. 258 din 26.02.2019
privind amendarea cu 60.000 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

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 26 februarie 2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare, în baza mai
multor sesizări, cu privire la respectarea prevederilor privind protecţia minorilor în
cadrul emisiunii „Insula iubirii” difuzate de postul ANTENA 1, în perioada septembrie -
decembrie 2018 .

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 20:00-23:30, postul ANTENA 1 difuzează emisiunea
„Insula iubirii”, prezentată de Radu Vâlcan. Genul programului este Reality Show, cu
marcaj 12 (următorul program este interzis copiilor sub 12 ani), fără a se preciza
motivul restricţionării.
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Membrii Consiliului au constatat că mai multe ediţii ale emisiunii „Insula

iubirii”, din perioada septembrie-decembrie 2018 au fost difuzate cu încălcarea
prevederilor privind protecţia minorilor în cadrul serviciilor de programe.

În concret, pentru ediţiile din 17, 23 septembrie, 01, 08, 14, 21 octombrie şi
02 decembrie 2018 Consiliul a constatat că au fost difuzate cu încălcarea
prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului, iar pentru patru dintre
acestea, respectiv cele din 17, 23 septembrie, 01 şi 14 octombrie 2018, a fost
reţinută şi încălcarea art. 18 lit. b) din Codul audiovizualului.

Astfel, în urma vizionării şi analizării acestor ediţii ale emisiunii „Insula
iubirii”, membrii Consiliului au constatat că, în raport de ora de difuzare, au avut
un conţinut de natură a prejudicia dezvoltarea morală şi mentală a minorilor, fiind
folosit în mod repetat un limbaj obscen şi prezentate imagini cu conotaţii sexuale.

În acest sens, redăm din constatările, în sinteză, consemnate în rapoartele
de monitorizare, cu privire la fiecare ediţie în parte, după cum urmează:

- 17.09.2018, în intervalul orar 20:00-23:30 - reclamaţia nr. 8724/18.09.2018

„La ora reclamată de petent (21:38), a fost prezentat un material video înregistrat cu Răzvan, iubitul lui Cati de la
testimonialele pe care concurenţii le filmează zilnic. De asemenea, au fost inserate imagini cu Răzvan de la
casting (transcript integral al materialului înregistrat în raportul de monitorizare).
În cadrul materialului au fost făcute următoarele comentarii:
● Răzvan (iubitul lui Cati, la casting): Mă uit, da, nu, mă uit frate, nu sunt (termen bipat), mă uit ce ţâţe are aia,
aia are ţâţa mai lăsată, aia mai hap.
Răzvan (iubitul lui Cati, la casting): Puteţi să le ziceţi să sară pe mine, să...
Voce reporter: Păi diseară le spun să sară pe tine...
Răzvan (iubitul lui Cati, la casting): Spune-le să sară pe mine!
● Răzvan (iubitul lui Cati, la casting): Da' dezbrăcate să fie!
Voce reporter: Dezbrăcate! Doar aşa...
Răzvan (iubitul lui Cati, la casting): Toate.
● Voce reporter: Păi nu ziceai să o aducem pe Maria ca s-o (termen bipat), s-o faci să se îndrăgostească?
Răzvan (iubitul lui Cati): N-am zis eu asta.
● Răzvan (iubitul lui Cati, la casting): Pe plan sexual, Maria ar fi, dar rău de tot, adică să... merite.
Răzvan (iubitul lui Cati, la casting): S-o legi, d-astea!
Voce reporter (la casting): S-o legi?
Răzvan (iubitul lui Cati, la casting): Mi-aş pregăti numai d-astea! Numa' rele i-aş face, da!
● Voce reporter: Apropo de lipsuri, crezi că ar putea să-ţi reproşeze faptul că vă lipseşte activitatea sexuală?
Răzvan (iubitul lui Cati): Da. Să ştii că nu prea am mai... mai ales în ultimul timp de când ştim că am fost
acceptaţi la insulă şi a fost tot o strategie de-a mea.
● Răzvan (iubitul lui Cati): Ca să nu... ea îmi spune că-i fac rană după orice partidă de sex, ştii?
Voce reporter: Că tu eşti cum, mai violent?
Răzvan (iubitul lui Cati): Nu, nu, nu, sunt mai gros, înţelegi? Şi...
● Răzvan (iubitul lui Cati): Dar... nu că la început, chiar până la insulă aşa, era totul ok, înţelegi, dar am vrut să
o las eu mai aşa, mai moale să văd cum acţionează la hormoni. Înţelegi? S-o văd eu, aşa. I-am zis odată când m-
a enervat: Hai, poate nu te mai (termen bipat) deloc până vii de acolo şi trei săptămâni lângă băieţii ăia, dacă nu
înnebuneşti (termen bipat) pe tine când îi vezi! Înţelegi? Treaba ta! Înţelegi? Şi-a fost o (neinteligibil).
● Voce reporter: Cum este? Genul de femeie activă sexual, îşi doreşte? E genul de care trebuie să tragi? E genul
care să...
Răzvan (iubitul lui Cati): Da, da. Trebuie să tragi.
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● Răzvan (iubitul lui Cati): De multe ori eram prea obosit. Nu mă mai (termen bipat)? Păi vrei numai tu să fii
luată? Mai îmi doresc şi eu, ştii, să te urci pe mine aşa, să fii puţin perversă, să fii puţin... nu avea, n-are d-astea
în ea, ştii?
● Voce reporter: Cât de repede ai ajuns în patul ei atunci când ai cunoscut-o?
Răzvan (iubitul lui Cati): Nu ştiu, în câteva zile. M-au fermecat ochii ei şi-aveam o fantezie tare rău de tot cu
ochii ea atunci, dar...
● Voce reporter: Ţi-ai satisfăcut-o, sau...?
Răzvan (iubitul lui Cati): Îţi dai seama! Cu ochii ei, să priveşti aşa de... da' numai, lasă-mă, de ce mă ispiteşti?
● Voce reporter: Dacă nu erai cu Cati, pe cine ai fi (termen bipat)?
Răzvan (iubitul lui Cati): Nu ştiu, pe toate, m-aş fi dat la toate.
1. Alte cuvinte / discuţii cu conotaţie sexuală:
● Răzvan (iubitul lui Cati) a avut următorul dialog cu ispita Eugenia:
Răzvan (iubitul lui Cati): Cred că oricărei femei îi place şi sexul şi oricărui bărbat, că na!
Răzvan (iubitul lui Cati): Îţi place şi-ţi doreşti să termine în tine bărbatul, nu?
Eugenia (ispită): Da. Da şi să simţi aşa... mmm, mmm, ştii? Ca o fântână, da!
Răzvan (iubitul lui Cati): Unele vor să termine bărbatul în gură...
Eugenia: Da.
Răzvan (iubitul lui Cati): Altele pe ele, altele...
Eugenia: Într-un act, ce-ţi place cel mai mult?
● Pe insula băieţilor, în cadrul unei petreceri, s-au făcut următoarele comentarii:
Ionuţ (iubitul Mirelei): Tu ştii cum îmi zice Nico? Şi aţi putea să-mi ziceţi şi voi! Stăpâne!
Bogdan (iubitul Hannelorei): Vai de capul meu!
Răzvan (iubitul lui Cati): Stai aşa că dai peste Suleyman!
● În timp ce, pe insula băieţilor, concurenţii şi ispitele au ţinut un toast, au fost făcute următoarele comentarii:
Ionuţ (iubitul Mirelei): Bine, pentru temperaturi ridicate!
Nicoleta (ispită): Ce, mă? Vi s-a ridicat temperatura?
Ionuţ (iubitul Mirelei): Ţie ţi s-a ridicat, că erai cu degetele la...
● Răzvan (iubitul lui Cati) a avut următorul dialog cu ispita Eugenia:
Eugenia (ispită): Dar ştii ce-mi place mie? Conceptul ăsta, de... Ştii? Când faci copilul. Asta, asta-mi place mie!
Răzvan (iubitul lui Cati): Îţi place? Îţi place? Îţi place sexul?
Răzvan (iubitul lui Cati): Oricărei femei îi place sexul şi oricărui bărbat, că na! E ceva normal, nu?
Eugenia (ispită): S-o scoţi la timp. Strică tot farmecul, jur!
Răzvan (iubitul lui Cati): Să-ţi dai drumu'?
Eugenia (ispită): Nu măi, când îşi dă el drumul şi trebuie s-o scoată la timp. Ştii? Se strică tot momentul atunci,
nu-mi mai place!
Eugenia (ispită): Da şi să simţi aşa cum... vvv, vvv! Ştii? Ca o fântână, da!
Eugenia (ispită): Într-un act, ce-ţi place cel mai mult?
Răzvan (iubitul lui Cati): Nu ştiu ce-mi place cel mai mult, adică...
Eugenia (ispită): Spuneai că tu le-ai încercat pe toate, ai făcut-o şi cu două, şi cu... Chiar, cum e cu două?
Răzvan (iubitul lui Cati): Cu două, cu trei n-am făcut-o!
Eugenia (ispită): Şi cum e cu două?
Răzvan (iubitul lui Cati): Păi am fost cu două, dar ce crezi? Mai era un băiat, ai înţeles? Şi la un moment dat el
nu mai vroia şi am rămas eu cu ele în cameră, ştii?
Eugenia (ispită): Mişto, nu? Eu zic că-i mai fain în doi.
Răzvan (iubitul lui Cati): Dar eu nu sunt genul ăla pasional.
Eugenia (ispită): Nu eşti?
Răzvan (iubitul lui Cati): Să fac preludiu, să...
Eugenia (ispită): Mamă, ce păcat!
Răzvan (iubitul lui Cati): Ăsta-i cam stilul meu aşa, mai...
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- 23.09.2018, în intervalul orar 20:00-23:00- reclamaţia nr. 8853/24.09.2018

Într-un context descris în prezentul raport, au fost făcute următoarele comentarii:
- Radu Vâlcan (prezentator): El a mărturisit colegilor mei motivul pentru care s-a simţit atras de ochii tăi. Nu
are legătură cu dragostea, cu iubirea, cu sentimentele, cu fluturii în stomac, nu. Are legătură cu sexul oral.
- Radu Vâlcan (prezentator): Tu vorbeai de copil, de exemplu şi el îşi imagina privirea ta în timpul unui sex oral.
Cati (iubita lui Răzvan): A, nu cred! Serios? Asta-i foarte, foarte urât să spuneţi despre copil şi sex oral. Nu.
Deci, până la copil.
- Radu Vâlcan (prezentator): Şi el a spus ce gândea atunci când se uita la tine.
- Cati (iubita lui Răzvan): Şi când vorbeam eu despre copil se gândea la sex oral?
- Radu Vâlcan (prezentator): O să vezi! O să spună el, eu doar îţi transmit nişte lucruri, nu... n-am spus eu
lucrurile astea. Pentru că tu eşti atât de şocată că el este preocupat de femei frumoase şi de fantezii sexuale...
- Răzvan (iubitul lui Cati): Nu, nu mai ştiu nici când ne-am combinat, ce-ai? (Neinteligibil) M-am.. m-am, deci,
m-au fermecat ochii ei şi-aveam o fantezie tare rău de tot cu ea, atunci, da ꞌ nu vreau să...
- Voce reporter: Şi ţi-ai satisfăcut-o, sau?
- Răzvan (iubitul lui Cati): Îţi dai seama! Cu ochii ei, să priveşti aşa de sus... da ꞌ numai, lasă-mă, ce mă
ispiteşti, ascultă-mă! Şi ea-mi spune că-i fac rană după orice partidă de sex.
- Cati (iubita lui Răzvan): Serios?
- Voce reporter: Dar tu eşti cu, mai violent sau...?
- Răzvan (iubitul lui Cati): Nu, sunt mai gros, înţelegi?
- Voce reporter: Crezi că ar putea să-ţi reproşeze faptul că îi lipseşte activitatea sexuală?
- Răzvan (iubitul lui Cati): Da. Să ştii că nu prea mai... mai ales în ultimul timp de când ştim că am fost acceptaţi
la insulă.
- Voce reporter: E genul de care trebuie să tragi?
- Cati (iubita lui Răzvan): Asta nu este adevărat!
- Răzvan (iubitul lui Cati): Da, da, de care să tragi. Mai îmi doresc şi eu, ştii, să te urci pe mine aşa, ah, să fii
puţin perversă, să fii puţin... nu avea, n-are d-astea-n ea, ştii? Eu, uite, fac pe obositul, fac pe... aşa, înţelegi? Ea:
„Nu mă mai (termen bipat, gură blurată) şi pe mine?” Păi, vrei numai tu să fii luată?
Alte discuţii cu conotaţie sexuală:
● La ultima cină luată împreună, Gabi (iubitul Andreei) a făcut următorul comentariu:
Gabi (iubitul Andreei): Să facem dragoste, nebuno! Stau două săptămâni nebuno, fără păsărică!
● Într-un context descris în prezentul raport, au fost făcute următoarele comentarii:
- Cati (iubita lui Răzvan): Dar ce a spus, nici nu mai ştiu, înainte, că a aşteptat să vină pe insula iubirii şi că n-a
mai făcut-o cu mine, sau ceva de genul, nu este adevărat. Eu am fost în spital, de abia am ieşti de o lună jumate
şi din cauza asta, nu...
- Radu Vâlcan (prezentator): Spune-mi, te rog, când aţi făcut ultima dată sex?
- Radu Vâlcan (prezentator): Şi-atunci el de ce spune că-n ultima perioadă nu a făcut sex cu tine?
- Cati (iubita lui Răzvan): Probabil să primească ceva.
- Radu Vâlcan (prezentator): Despre asta vorbeam mai devreme, Cati. Tu-l vezi e Răzvan ca pe un Romeo, iar le
se vede ca un Casanova. Tu ai fluturi în stomac, visezi plimbări romantice sub clar de lună, iar el se uită-n ochii
tăi şi vede un sex oral. Înţelegi diferenţa?
- Cati (iubita lui Răzvan): Da, am înţeles asta, da ꞌ , m-a deranjat copilul – sex oral. Nu aş vrea să mai pronunţ
numele lui şi să spun despre copilul meu aici.
- Radu Vâlcan (prezentator): Şi încă de când aţi venit, aţi ştiut că vom vorbi adevăruri. Tu te purtai ca o femeie
normală, ca o mamă, în timp ce el se purta ca un pervers sexual. Înţelegi această schemă? Nu vorbeam despre
copil.
- Cati (iubita lui Răzvan): Nu cred că este pervers sexual.
- Răzvan (iubitul lui Cati): Nu ştiu, în câteva zile. (Neinteligibil) Deci, (termen bipat, gură blurată) m-am.. m-am,
deci, m-au fermecat ochii ei şi-aveam o fantezie tare rău de tot cu ea, atunci, da ꞌ nu vreau să...
- Voce reporter: Şi ţi-ai satisfăcut-o, sau?
- Răzvan (iubitul lui Cati): Îţi dai seama! Cu ochii ei, să priveşti aşa de sus... da ꞌ numai, lasă-mă, ce mă
ispiteşti, ascultă-mă!
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- Radu Vâlcan (prezentator): Ai înţeles că nimeni nu ţi-a atacat poziţia de mamă? Şi faptul că tu acorzi
importanţă unor lucruri, iar el, nu. Tu eşti mamă, iar în ochii lui eşti doar un obiect sexual.
- Cati (iubita lui Răzvan): Nici măcar atât, că, văd că nu mai are chef.
- Radu Vâlcan (prezentator): Pentru că spune că tu nu îl satisfaci.
- Cati (iubita lui Răzvan): Da, nu pot să mă comport ca orice femeie de pe stradă. Sunt mamă, am un copil, dacă
vrea altceva să caute în altă parte.

- 01.10.2018, în intervalul orar 20:00-23:15 - reclamaţia nr. 9077/02.10.2018

1.Cuvinte / discuţii cu conotaţie sexuală:
Din contextul descris în constatările prezentului raport, redăm următoarele replici:
● În timp ce Ionuţ (iubitul Mirelei), Gabi (iubitul Andreei), Eugenia (ispită) şi Flore (ispită) au stat la plajă, au
avut următorul dialog:
Gabi (iubitul Andreei): Ştii care-i cel mai fain sex?
Ionuţ (iubitul Mirelei): Nu ştiu. În opinia ta, care e cel mai fain?
Gabi (iubitul Andreei): De împăcare.
● Pe insula fetelor a fost prezentat un material video înregistrat în care Gabi (iubitul Andreei) şi ispita Eugenia au
purtat un dialog. Unele replici au fost titrate pe ecran astfel:
- Gabi (iubitul Andreei): Ai vrut să... vrei să (termen bipat, filmare din profil), nebuno!
- Gabi (iubitul Andreei): Când simţi aşa mirosul unei femei, ştii, îţi vine s-o călăreşti, ştii?
- Eugenia (ispită): În care noi... noi facem doar sex?
- Gabi (iubitul Andreei): Eu n-am nimic de pierdut. Adică, am venit la emisiune, am făcut sex cu o femeie
frumoasă şi m-am dus acasă.
- Gabi (iubitul Andreei) Titrare pe ecran: Îţi place să faci 69?
- Eugenia (ispită): (Neinteligibil). Titrare pe ecran: Nu, îmi place doar oral.
- Gabi (iubitul Andreei): Mie îmi place. Mie îmi plac tot felul de chestii. Maxim, sunt pervers. N-ai mai întâlnit ca
mine, cred!
- Gabi (iubitul Andreei) Titrare pe ecran: Mamă, îmi vine să te călăresc! Îmi vine să te (termen bipat,
concurentul nu a fost filmat în timp ce a vorbit)!
- Gabi (iubitul Andreei) Titrare pe ecran: Păi şi ce pot face mai mult cu tine aici, decât să ţi-o trag?
- Gabi (iubitul Andreei) Titrare pe ecran: Nu vrei să facem dragoste?
- Eugenia (ispită): (Neinteligibil). Titrare pe ecran: Eu cred că tu vrei să faci dragoste cu mine!
- Gabi (iubitul Andreei) Titrare pe ecran: Ai vrea să facem dragoste?
- Gabi (iubitul Andreei) Titrare pe ecran: Bă, nu ştiu, depinde, ştii că dacă nu mă simt în stare, poate fac
numa' sex.
- Gabi (iubitul Andreei): Eşti uşoară, pot să te ţin pe sus. Putem să facem sex direct din picioare.
- Gabi (iubitul Andreei): Pot face şi cu persoane mai grele, numa' că obosesc. Ştii?
- Gabi (iubitul Andreei): Şi e cam greu, da. Dar, cu tine e mai uşor. Bine, îmi doresc ceva mai pervers, mai
(neinteligibil), ştii? Vreau pervers maxim, asta îmi place! Urechi, tot, gât, frumos. Ştii? Nebunii, muşcat, aşa-mi
place! Vorbesc serios, da, îmi place să fiu muşcat de urechi, de astea. Mie-mi place să dau palme, sunt brutal.
- Gabi (iubitul Andreei): Păi, nu, mie-mi place de exemplu să mă muşte de urechi, nu prea îi reuşeşte şi eu nu...
ea nu acceptă să muşte de urechi, nu-i place.
- Gabi (iubitul Andreei): Şi nici eu nu prea vreau să muşc pentru că nu ştiu într-adevăr să muşc şi să nu fac vreo
pagubă. (Neinteligibil) Dacă eram ameţit acuma, săream puţin pe tine.
- Eugenia (ispită) Titrare pe ecran: Mă duc să bag o banană, ceva.
- Gabi (iubitul Andreei) Îţi dau eu banană.
● La ceremonia focului la care a participat cuplul format din Gabi şi Andreea, Radu Vâlcan a făcut următorul
comentariu:
Radu Vâlcan (prezentator): Tu, de exemplu, o întrebai „Cum îţi place să faci sex? În picioare? Pe la spate?”
● La ceremonia focului, la care a participat cuplul format din Gabi şi Andreea, au fost făcute următoarele
comentarii:
- Gabi (iubitul Andreei): Când simţi aşa mirosul unei femei, ştii, îţi vine s-o călăreşti, ştii?
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- Andreea (iubita lui Gabi): Păi, na, vezi? Dorinţă sexuală.
- Gabi (iubitul Andreei): Îmi vine să te călăresc!
- Gabi (iubitul Andreei): Îmi vine să te (termen bipat, concurentul nu a fost filmat în timp ce a vorbit)!
- Gabi (iubitul Andreei): Vrei să mă (termen bipat, filmare din profil), nebuno!
- Eugenia (ispită): Nu vreau să te (termen bipat, filmare din profil)!
- Gabi (iubitul Andreei): Îţi place să faci 69?
2. Imagini în care concurenţii au băut din pahare / au dansat cu sticle sau pahare în mână şi discuţii cu
referire la alcool:
● Au fost difuzate imagini de la petrecerea tematică organizată la Minitel (insula fetelor) în care concurenţii /
ispitele au băut din pahare cu picior sau au dansat cu un pahar sau cu o sticlă în mână.
● Au fost difuzate imagini de la ambele petreceri organizate pe insulă în care concurenţii şi ispitele au stat la o
masă pe care se aflau mai multe sticle şi pahare.
● Au fost difuzate imagini în care Gabi (iubitul Andreei) a băut dintr-o cutie de aluminiu.
● Ispita Eugenia a făcut următorul comentariu:
Eugenia (ispită): Am fost cu Gabi. S-a ameţit foarte tare.
● Gabi (iubitul Andreei) a trecut pe lângă grup, îndreptându-se în fugă către mare. Concurenţii şi ispitele au făcut
următoarele comentarii:
- Ionuţ (iubitul Mirelei): Nu-l lăsa în apă că-i mort de beat ăsta, mă!
- Maria (ispită): Da', e beat? E beat?
- Nicoleta (ispită): E beat maxim, n-auzi c-a vomitat!
● Vocea din off a făcut următorul comentariu:
Voce din off: Gabi şi-a început noaptea alegând ca şi pansament pentru problemele lui, paharul de alcool şi în
lipsa Eugeniei care se pregătea pentru petrecere, bărbatul şi-a amorţit cu ajutorul a câtorva pahare, simţurile.
În timpul comentariului făcut de vocea din off au fost difuzate imagini cu Gabi în timp ce a consumat o băutură
de culoare aurie, dintr-un pahar pe jumătate plin.
● Concurenţii şi ispitele de la Purimuntra (insula băieţilor) au jucat un joc. În timpul jocului au fost făcute
următoarele comentarii:
- Voce din off: Nişte persoane dornice să joace un joc care implică consumul de alcool.
- Irina (ispită): Persoana care a greşit trebuie să bea. Înţelegi? Dacă la tine vine 21 şi tu în loc să zici „bolţ”, zici
21, trebuie să bei şi o ia în sens invers.
- Voce din off: Cum nefericirea şi alcoolul merg mână în mână...
- Irina (ispită): Ia şi bea!
- Voce din off: Shot-urile au curs şi Gabi s-a transformat într-un individ cu o personalitate străină insulei.
- Irina (ispită): Ia şi bea!
- Gabi (iubitul Andreei): Sunt ameţit.
- Eugenia (ispită): Nu mai bea!
- Eugenia (ispită): Tu ai băut încontinuu trei ore?
- Gabi (iubitul Andreei): Da.
- Eugenia (ispită): Nu mai bea!
- Voce din off: Câteva minute mai târziu, căutându-şi lavaliera pierdută, ajunge în cameră dezorientat fiind şi
nereuşind să îşi mai stăpânească nici corpul. (În acelaşi timp au fost difuzate imagini cu Gabi aflat în cameră.
Acesta dispare din cadru, iar pe fundal se aud sunete specifice stării de vomă).
- Eugenia (ispită): Nu mai bea. Lasă-l!
- Irina (ispită): Nu, lasă-l să bea!
- Eugenia (ispită): Lasă-l, mă, nu mai!
- Irina (ispită): Păi, da' aşa e jocul!
- Eugenia (ispită): Gata, el a ieşit din joc. A băut destul.
- Gabi (iubitul Andreei): Beau de trei ore, ce dracu'! Cât să mai beau?
- Eugenia (ispită): Da' cine te-a pus să bei?
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- 08.10.2018, în intervalul orar 20:00-23:10, reclamaţiile nr. 9259/09.10.2018,

9326/11.10.2018, 9329/11.10.2018, 9368/15.10.2018, 9368/1/15.10.2018,
9447/17.10.2018, 9447/1/17.10.2018

Discuţii / imagini cu conotaţie sexuală:
● Andi i-a dăruit Hannelorei ciocolată. Pe baza acestei mici atenţii, au fost făcute următoarele comentarii:
- Voce din off: O noapte în care Minitelul este cucerit de dorinţe sexuale.
- Mirela (iubita lui Ionuţ): Ştii ce-nseamnă asta? O ciocolată la o femeie? E ca şi în loc de orgasm. E în loc de
orgasm.
- Hannelore (iubita lui Bogdan): Da.
- Cati (iubita lui Răzvan): Vreau şi eu!
● Ionuţ (iubitul Mirelei) şi Răzvan (iubitul lui Cati) au făcut următoarele comentarii:
- Voce din off: La 9 kilometri distanţă, băieţii simt nevoia să îl iniţieze pe cel care pare lipsit total de experienţă
la acest capitol, în tainele seducţiei unei femei.
- Ionuţ (iubitul Mirelei): Şi la ce nivel de cunoaştere sunteţi? Aţi ajuns la anatomie?
- Răzvan (iubitul lui Cati: Băi, fii atent, te învăţ eu! Zi-i odată când eşti cu ea acolo: „Hai, bă, ţi-l bag şi eu un
pic că nu mai pot! Sunt fiert după tine.”
● Au fost difuzate, în mod repetat, imagini alb-negru cu Marinela (fosta iubită a lui iulian) şi Cristi în care aceştia
au fost surprinşi în mai multe ipostaze:
- stând îmbrăţişaţi pe pat;
- în timp ce au stat pe pat, Cristi fiind întins pe spate, iar Marinela deasupra acestuia;
- stând pe pat, Marinela fiind întinsă pe spate, iar Cristi deasupra acesteia;
- în timp ce Cristi i-a dat palme peste posterior Marinelei;
În timpul difuzării acestor imagini, Marinela şi Cristi au avut următorul dialog:
- Cristi (ispită): Băi!
- Marinela (fosta iubită a lui Iulian): Aruncă-te!
- Cristi (ispită): În tine?
- Marinela (fosta iubită a lui Iulian): Aruncă-te în mine!
- Cristi (ispită): Sar în tine? Crăceşte-te! Crăceşte-te!
- Marinela (fosta iubită a lui Iulian): Nu pot.
● Au fost difuzate imagini alb-negru în care Cristi stătea pe o canapea, iar Marinela (fosta iubită a lui iulian)
stătea deasupra acestuia. Cei doi s-au sărutat, iar Cristi a mângâiat-o pe spate şi pe posterior. La un moment dat,
Marinela s-a dat jos din braţele lui Cristi, iar acesta şi-a pus mâna în zona intimă (imaginea a fost blurată).
● În timpul unei petreceri organizate pe insula băieţilor, ispita Bianca şi-a dat jos sutienul pentru câteva momente.
Sânii acesteia au fost bluraţi.
● Au fost difuzate, în mod repetat, imagini de la şedinţa foto de pe malul mării la care au participat Ionuţ (iubitul
Mirelei) şi ispita Nicoleta. De două ori, imaginile cu aceştia au fost difuzate pe tot ecranul, în timpul
testimonialelor, iar o dată, acestea au fost difuzate într-un chenar de dimensiuni reduse, aflat în colţul din stânga
jos al ecranului, atunci când Radu Vâlcan a venit la Minitel pentru a i le arăta Mirelei (iubita lui Ionuţ).
La această şedinţă foto Ionuţ a purtat o bucată de material, de culoare maro, înfăşurată în jurul şoldului şi prinsă
în talie cu o curea lată, de culoare neagră. Ispita Nicoleta a fost pictată parţial pe corp (pe faţă, pe umeri pe sâni,
pe abdomen) în nuanţe argintii şi aurii, a avut un lanţ auriu prins în jurul taliei şi cizme cu toc, până la nivelul
pulpelor. Zonele intime au fost uşor blurate pe tot parcursul difuzării imaginilor.
Pe parcursul şedinţei foto cei doi au fost filmaţi în mai multe ipostaze:
- în picioare, Ionuţ ţinând mâna pe posteriorul Nicoletei;
- Ionuţ stătea întins pe spate, iar Nicoleta deasupra acestuia;
- întinşi, Ionuţ a stat în spatele Nicoletei şi a ţinut mâna dreaptă pe coapsa acesteia;
- în genunchi, Nicoleta aflându-se în faţa lui Ionuţ;
● La Minitel, fetele din cuplu şi ispitele au jucat un joc care a presupus îndeplinirea unor sarcini menţionate pe
nişte bileţele de hârtie. Au fost difuzate imagini în care:
- Mirela stătea în picioare, iar Hannelore se afla în genunchi, în faţa acesteia şi o masa pe sâni;
- Andi a stat în picioare sprijinit cu palmele de perete, iar Hannelore i-a dat palme peste posterior;
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- Marinela a stat în genunchi cu spatele arcuit şi sprijinită cu palmele de podea, iar Cristi a stat în genunchi, în
spatele acesteia.
● Radu Vâlcan le-a arătat băieţilor ce fac partenerele lor la Minitel, în timp real. Imaginile au rulat într-un chenar
de dimensiuni reduse, aflat în colţul din stânga-jos al ecranului. În imagini, Mircea stătea în picioare, fiind
dezbrăcat de la bust în sus, iar Mirela stătea, în genunchi, în faţa lui şi îl dezbrăca de pantaloni, trăgând în jos de
aceştia, folosindu-şi gura.
În acest context, ispita Dana şi ispita Nicoleta au făcut următoarele comentarii:
Dana (ispită): Ăla e cu aia sculată?
Nicoleta (ispită): Ăla e cu măciuca sculată sau mi se pare mie?
● Au fost difuzate imagini alb-negru în care două persoane se aflau pe pat, una deasupra celeilalte, făcând mişcări
înainte şi înapoi. Imaginile au fost blurate de la bust în jos, iar pe fundal s-au auzit sunete sugestive în context.

- 14.10.2018, în intervalul orar 20:00-23:06 – reclamaţiile nr. 9369/15.10.2018,
9369/1/15.10.2018, 9371/15.10.2018, 9418/16.10.2018

1.Discuţii / imagini cu conotaţie sexuală:
● Au fost difuzate mai multe imagini, atât de la testimoniale, cu Răzvan (iubitul lui Cati) şi cu Ionuţ (iubitul
Mirelei), cât şi de la o petrecere tematică, organizată pe insula băieţilor, în care Răzvan a avut un dialog cu ispita
Bianca. Din contextul descris în constatările prezentului raport, redăm următoarele replici:
- Bianca (ispită): Cine vrea să facă sex în mare în seara asta?
- Bianca (ispită): Care vrea să dea din (termen bipat, gură blurată), să ridice mâna!
- Răzvan (iubitul lui Cati): De ce în (termen bipat, filmare din profil) mare? De ce în mare?
- Bianca (ispită): Vrei să merem în pat?
- Răzvan (iubitul lui Cati): Păi, normal.
- Bianca (ispită): O, scârţâie salteaua?
- Răzvan (iubitul lui Cati): Îl rupem.
- Bianca (ispită): Ai curaj, să mori tu?
- Răzvan (iubitul lui Cati): Da.
- Bianca (ispită): Hai!
- Răzvan (iubitul lui Cati): Pe bune (termen bipat, gură blurată)?
- Ionuţ (iubitul Mirelei): Le ia pe fete că: „Da' care vă (termen bipat, concurentul nu a fost filmat în timp ce a
vorbit), hai să văd care vă (termen bipat, gură blurată)! )!” Şi zice una, x: „Eu mă (termen bipat, gură blurată),
hai să vedem!”
- Bianca (ispită): No, bine, baby, facem dragoste!
- Răzvan (iubitul lui Cati): Nu, e (termen bipat, gură blurată)!
● La testimonialele pe care concurenţii le filmează zilnic, Răzvan (iubitul lui Cati) a explicat planul pe care l-a
pus în aplicare alături de ispita Dana pentru a o testa pe Cati. Răzvan (iubitul lui Cati) a făcut următoarele
comentarii:
- Răzvan (iubitul lui Cati): Da, am petrecut, avem multe în comun şi aş (termen bipat, gură blurată) rău de tot.
- Răzvan (iubitul lui Cati): Da şi eu o pot învăţa mai multe chestii. În alt domeniu.
- Răzvan (iubitul lui Cati): Ea a vorbit asta înainte, a acceptat chestia asta, ca şi cum noi doi am fi făcut sex,
acolo-n baie. Am părut tot, ne-am gândit cap la cap, tot, să punem, să facem ca să fie exact o scenetă de sex, ca şi
cum ieşim altfel, şi a acceptat, şi acum vreau să vadă şi Cati chestiile astea, să văd dacă pot într-adevăr să am
încredere în ea şi m-a iertat doar că mă iubeşte sau din alte motive.
● În timpul unei petreceri organizate pe insula băieţilor, ispita Bianca şi-a dat jos sutienul pentru câteva momente.
Sânii acesteia au fost bluraţi.
● La Purimuntra, ispitele şi concurenţii l-au convins pe Răzvan (iubitul lui Cati) să însceneze alături de Dana
căderea sa în ispită. Din contextul descris în constatările prezentului raport, redăm următoarele replici:
- Răzvan (iubitul lui Cati): Păi ne (termen bipat, gură neblurată) dacă mergem în baie.
- Dana (ispită): Băi, eşti nebun? Poate eu nu vreau să mă (termen bipat, gură blurată) cu tine, te-ai gândit la asta?
- Voce din off: Instrumentarea unei scene porno cu ispita Dana.
- Bogdan (iubitul Hannelorei): Dana, prinde-l de (termen bipat, gură blurată)!
- Ionuţ (iubitul Mirelei): Cică: „Eu dacă mă duc cu tine în baie, te şi (termen bipat, gură blurată)”. Mă, să-mi
bag (termen bipat, concurentul nu a fost filmat în timp ce a vorbit), cum e la unii, mă!



9
- Ionuţ (iubitul Mirelei): Când văd o femeie, stau să-i (termen bipat, gură blurată) şi de fapt ei cred că sunt
(termen bipat, gură blurată) cinci ani!
- Bogdan (iubitul Hannelorei): Ei... ei rup... ei rup Pornhub-ul, ştii?
- Voce din off: Şi ca de fiecare dată când o poate face, o umileşte din nou pe Cati.
- Răzvan (iubitul lui Cati): Adică, când iau, o iau direct.
- Iulian (fostul iubit al Marinelei): Trrrm, „mitralieră”! Trei minute, ca băieţii.
În timpul comentariilor au fost difuzate mai multe imagini cu:
- Răzvan (iubitul lui Cati) şi ispita Dana în timp ce au plecat de lângă colegii de insulă şi s-au îndreptat spre
camere;
- cei doi în timp ce s-au îmbrăţişat;
- Răzvan (iubitul lui Cati) fără a purta tricou şi punându-şi mâna în zona intimă (imaginea a fost uşor blurată);
- ispita Dana care a purtat un prosop în jurul taliei în timp ce s-a îmbrăcat cu sutienul;
- ispita Dana în timp ce s-a îmbrăcat cu rochia (aceasta a fost filmată de la spate şi a purtat lenjerie intimă
compusă din sutien şi chiloţi tanga);
- cei doi în momentul în care au intrat în dormitor, unde şi-au aşezat lavalierele;
- Răzvan (iubitul lui Cati) şi ispita Dana în timp ce s-au alăturat grupului.
Aceste imagini au fost reluate pe parcursul emisiunii şi au rulat într-un chenar de dimensiuni reduse, aflat în colţul
din stânga-jos al ecranului, în timpul ceremoniei focului, atunci când i-au fost arătate lui Cati.
● Radu Vâlcan le-a arătat băieţilor ce fac partenerele lor la Minitel, în timp real. Imaginile au rulat într-un chenar
de dimensiuni reduse, aflat în colţul din stânga-jos al ecranului. În imagini, Mircea stătea în picioare, fiind
dezbrăcat de la bust în sus, iar Mirela stătea, în genunchi, în faţa lui şi îl dezbrăca de pantaloni, trăgând în jos de
aceştia, folosindu-şi gura. Acestea s-au repetat pe parcursul emisiunii (rep.04:43-05:02, sel.14-21).
● La Minitel, fetele din cuplu şi ispitele au jucat un joc care a presupus îndeplinirea unor sarcini menţionate pe
nişte bileţele de hârtie. Au fost difuzate imagini în care:
- Andi (ispită) a stat deasupra Hannelorei (iubita lui Bogdan) şi a încercat să bea, dintr-un pahar de dimensiuni
mici, care era aşezat pe pieptul acesteia;
- Raul (ispită) a sărutat-o pe Mirela (iubita lui Ionuţ) pe sânul stâng;
- Raul (ispită) i-a supt degetul Hannelorei (iubita lui Bogdan). În timpul difuzării imaginilor, Raul a făcut
următoarea afirmaţie: Cred că au trecut un nivel destul de important, de apropiere, de relaţionare, de... parcă ne-
am dus la o intimitate mai mare a tuturor împreună, până la urmă. Deja eram toţi, toată lumea cu toată lumea.
Imaginile s-au repetat pe parcursul emisiunii (rep.11:21-11:43, sel.14-21).
● În timpul unei provocări, au fost făcute următoarele comentarii:
- Raul (ispită): Au zis s-o seduci, nu s-o (termen bipat, gură blurată)!
- Mirela (iubita lui Ionuţ): Viol!
- Cristi (ispită): Viol.
- Voce bărbat: Dă-i ţâţa aialaltă!
- George (ispită): Ceea ce mă face să cred că le-am ridicat puţin nivelul de hormoni.
- Hannelore (iubita lui Bogdan): Zi-mi să-ţi fac masaj, zi-mi să te mângâi, zi-mi să te pup, zi-mi ce vrei!
- Voce din off: Asupra orientării sexuale a celor două protagoniste din aceste imagini nu există dubiu.
- Andi (ispită): Ia uite, se pune pe... Mie mi se pare că sunt într-un film porno! Bă, eşti sclavă, mă!
- Andi (ispită): Da' nu sclavă de porno!
- Mirela (iubita lui Ionuţ): I-am zis să facă masaj.
- Hannelore (iubita lui Bogdan): Şi eu am apucat de ce am apucat.
- Voce din off: Şi singura explicaţie pentru gesturile lor obscene...
- Mirela (iubita lui Ionuţ): Gata că sunt terminată!
- Voce din off: Şi pentru felul în care se comportă...
- Voce din off: Este transferul de dorinţă dinspre persoanele de sex masculin prezente în încăpere, dar pe care
din cauza contextului nu le pot accesa către persoanele de acelaşi sex cu care îşi permit apropieri atât de intime
şi îşi dovedesc dorinţele prin folosirea, în glumă, a lavalierei pe post de instrument sexual.
- Cristi (ispită): Practic, ele la adăpostul acestor provocări şi-au exprimat de fapt dorinţa, ele clar aveau... adică,
se vede clar că ele au dorinţele astea.
Comentariile au fost însoţite de imagini cu Hannelore şi Mirela în care:
- au stat în genunchi una în faţa celeilalte sau culcate pe podea;
- Hannelore i-a masat sânii Mirelei;
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- Hannelore a atins-o pe Mirela pe picior, băgându-i mâna pe sub rochie;
- s-au îmbrăţişat;
- Mirela a stat sprijinită de perete, iar Hannelore a stat în faţa acesteia, în timp ce amândouă râdeau.
● În timpul unui joc cu provocări care a presupus îndeplinirea unor sarcini menţionate pe nişte bileţele de hârtie,
au fost difuzate imagini în care:
- Andi (ispită) a stat în picioare sprijinit cu palmele de perete, iar Hannelore (iubita lui Bogdan) i-a dat palme
peste posterior. În timpul acestui moment, unul dintre bărbaţii prezenţi în cameră a afirmat: (Neinteligibil), hai că
îşi dă drumul!
- Mircea (ispită) a sărutat-o pe Mirela (iubita lui Ionuţ) de mai multe ori pe mână, începând de la încheietură şi
urcând spre umăr, apoi a luat-o de gât şi a sărutat-o pe buze în timp ce colegii de insulă ţipau şi aplaudau;
- Hannelore (iubita lui Bogdan) s-a dezbrăcat de salopeta neagră pe care o purta în acel moment şi a început să
execute mişcări specifice exerciţiilor fizice, fiind îmbrăcată în sutien şi chiloţi.
● O altă provocare a fost executată de Marinela (fosta iubită a lui Iulian). Au fost difuzate imagini în care
Marinela s-a aşezat în genunchi, cu spatele arcuit şi sprijinită cu palmele de podea, iar ispita Cristi s-a aşezat tot în
genunchi, în spatele acesteia. Imaginile au fost însoţite de următoarele comentarii:
- Adrian (ispită): Pune-te un pic aşa capră în faţa lui şi fă aşa! (Bărbatul s-a aplecat în faţă îndoind genunchii şi a
făcut mişcări stânga-dreapta din posterior).
- Cristi (ispită): Nimic nou, hai, vino-ncoa'!
- Voce din off: A fost o noapte a fanteziilor puse în practică.
- Adrian (ispită): Nu, nu, aşa, nu, nu, invers, invers, capră, capră am zis!
- Cristi (ispită): Invers, invers! Capră şi-n picioare, hai!
- Adrian (ispită): Nu, nu, (termen bipat, gură neblurată), hai! Am zis capră! Da', tu nu ştii, aşa, ce?
- Mircea (ispită): Băi, doggy style!
- Andi (ispită): Bă, tu n-ai văzut ce-nseamnă capră, bă?
- Mircea (ispită): Păi, aia era doggy, mă, nu era capră!
- Andi (ispită): N-ai văzut ce-nseamnă capră, sau ce?
● Alte trei provocări au fost îndeplinite de ispita Mircea şi Mirela (iubita lui Ionuţ):
- Mirela l-a atins cu limba pe obraz pe Mircea, iar acesta a afirmat: Stai aşa, că mă ia cu zbârlit!
- Mirela a stat pe pat ţinând o banană cu picioarele, iar Mircea a decojit-o folosindu-şi gura.
În timpul difuzării imaginilor, s-au făcut următoarele comentarii:
Mircea (ispită): Decojeşte o banană fără să-ţi foloseşti mâinile.
Mirela (iubita lui Ionuţ): Stai că o ţin!
Andi (ispită): Mamă, da' ce le are, bă!
Voce bărbat: Stai aşa, că mai şi geme, vezi?
Andi (ispită): Mai şi geme, ştie.
Mircea (ispită): Păi trebuie, bă!
Mirela (iubita lui Ionuţ): Începe să-mi placă, stai!
- Mircea stătea în picioare, fiind dezbrăcat de la bust în sus, iar Mirela stătea, în genunchi, în faţa lui şi îl dezbrăca
de pantaloni, trăgând în jos de aceştia, folosindu-şi gura.
● Ispita George a sărutat-o pe ureche pe Cati (iubita lui Răzvan). După acest moment, Cati a afirmat: Ce bine a
fost!, iar George a răspuns: Mă pricep la limbi!
●Au fost difuzate imagini alb-negru cu Marinela (fosta iubită a lui Iulian) şi Cristian (ispită) în care aceştia au fost
surprinşi în mai multe ipostaze:
- Cristian a stat pe pat, iar Marinela deasupra acestuia şi în timp ce s-au sărutat, Cristian a mângâiat-o pe posterior
(imaginea cu posteriorul Marinelei a fost blurată);
- Cristian a stat pe pat, fiind îmbrăcat în boxeri şi şi-a dus mâna în zona intimă (imaginea a fost blurată);
- Ispita Cristian a făcut următoarea afirmaţie: Voi continua să... să... s-o sărut, s-o mângâi, să... să o excit, practic,
cât mai tare şi s-o aduc în punctul ăla în care ea, pur şi simplu, să nu... să nu se mai poată abţine. Şi nu ştiu dacă
acum, dar până la urmă sunt convins că voi obţine ceva.
- pe pat, unul deasupra celuilalt, făcând mişcări înainte şi înapoi. Imaginile au fost blurate. Imaginile au fost
reluate pe parcursul emisiunii şi au rulat într-un chenar de dimensiuni reduse, aflat în colţul din stânga-jos al
ecranului, atunci când le-au fost prezentate concurenţilor aflaţi la Purimuntra (S17).
- Marinela a stat culcată pe pat, iar Cristian a stat lângă ea. Au fost vizibile fesele femeii;
- Cristian a stat culcat pe pat, iar Marinela a stat deasupra acestuia. Au fost vizibile fesele femeii.
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● Într-un chenar de dimensiuni reduse, aflat în colţul din dreapta-jos al ecranului, au rulat imagini cu Răzvan
(iubitul lui Cati) şi ispita Flore. Femeia a stat, în genunchi, cu spatele arcuit şi sprijinită cu palmele de podea, iar
Răzvan a stat tot în genunchi, în spatele acesteia, atingând-o pe fese. Flore a purtat un costum întreg, tip brazilian,
de culoare albă. Aceasta a întrebat: Să stau capră, aşa?
Referiri la aspectul reclamat de petent, privind „normalitatea violenţei domestice”:
● În cadrul testimonialelor zilnice, Răzvan (iubitul lui Cati) a făcut următorul comentariu:
Voce din off: Cu o imagine de băiat dur şi care nu respectă femeile...
Răzvan (iubitul lui Cati): Mi-am dat seama că femeile sunt nişte nenorocite şi trebuie (termen bipat, gură blurată)
şi bătute, atât.
● La testimoniale, ispita Irina a făcut următoarele comentarii cu referire la Răzvan, iubitul lui Cati:
Irina (ispită): C-a venit cu testul lui. Că vrea să fie cerebral, să-i demonstreze lui Cati că el poa' să fie cerebral
cerebral trei săptămâni. Restul de 30 de ani nu se mai pun la calcul, că o bate, că o înjură, c-o înşală. Trei
săptămâni, astea trei săptămâni să vadă lumea, că restu' nu mai contează. Îi mai dă doi pumni la coaste şi îi trece.
● La casting, Răzvan a făcut următoarea declaraţie:
Răzvan (iubitul lui Cati): Cam aşa sunt unele.
Cati (iubita lui Răzvan): Păi cum?
Răzvan (iubitul lui Cati): Le place bătaia.

- 21.10.2018, în intervalul orar 20:00-23:21- reclamaţiile nr. 9511/22.10.2018;
9512/22.10.2018

1.Discuţii / imagini cu conotaţie sexuală, de exemplu:
Pe parcursul ediţiei, au fost difuzate, în mod repetat, imagini cu Marinela (fosta iubită a lui Iulian) şi Cristian
(ispită), în care aceştia au fost surprinşi în mai multe ipostaze:
- în timp ce se sărutau;
- în braţele lui Cristian, având picioarele ridicate în jurul brâului acestuia;
- în timp ce au stat pe pat, apropiaţi, Cristian atingându-i zona intimă (imagine blurată), pe ecran fiind titrat: cu o
seară în urmă;
- stând pe pat, îmbrăţişându-se şi sărutându-se sub cearşaf, imaginile fiind blurate de la bust în jos;
- stând pe pat, Marinela fiind întinsă pe spate, iar Cristian deasupra acesteia;
- în timp ce Cristian i-a dat palme peste posterior Marinelei, când se aflau unul lângă celălalt pe pat, pe ecran fiind
titrat: în urmă cu câteva ore.
Marinela (fosta iubită a lui Iulian), titrat pe ecran: (...) Frate, stai cuminte!
Voce din off: În camera alăturată, judecând după vorbe, Mari încearcă să îi potolească pornirile lui Cristi, dar
în realitate...
Marinela (fosta iubită a lui Iulian), titrat pe ecran: Nu ţi-e milă şi ţie de mine, că sunt prea micuţă? Nu?
Voce din off: Ea e cea care îl incită. (...)
Pe parcursul acestor afirmaţii, pe ecran au rulat imagini alb-negru cu Marinela şi Cristian din dormitor. Cei doi
stăteau pe pat, în timp ce se sărutau şi se îmbrăţişau. Apoi, Cristian i-a atins posteriorul femeii, iar aceasta s-a
aşezat deasupra bărbatului, făcând mişcări înainte şi înapoi. Imaginile au fost blurate de la bust în jos.
Voce din off: (...) Iar la Minitel abia acum răsare luna, cea care amplifică emoţiile...
Voce Cristian (ispită), titrat pe ecran: Hai să facem un film porno, vrei?
Voce Marinela (fosta iubită a lui Iulian), titrat pe ecran: De ce eşti nesimţit?
Voce Cristian (ispită), titrat pe ecran: Hai, că i-am introdus şi pe ei!
Voce din off: Şi eliberează dorinţe. (...)
Voce din off: (...) Patru imagini cu cele mai intense momente ale nopţii vor ajunge, de urgenţă, pe plasma
amplasată în resortul băieţilor. Pentru câteva secunde, aceştia vor avea posibilitatea să spioneze cele mai intense
apropieri dintre partenerele lor şi ispită din cea mai erotică noapte din câte a cunoscut Minitelul.
Au fost prezentate imagini în care Mirela (iubita lui Ionuţ), stând pe canapea, a fost atinsă, în acelaşi timp, de
către Hannelore (iubita lui Bogdan) şi Mircea (ispită). Aceştia au făcut următoarele comentarii:
Mirela (iubita lui Ionuţ): (...) Uită-te la ei, că mă muşcă! Tre` să plec!
Mircea (ispită): Stai aici! Unde fugi?
Mirela (iubita lui Ionuţ): Hai, gata, gata! Ăsta-i viol, deja! Sunt udă!
Hannelore (iubita lui Bogdan): Cică, stai, că sunt udă! (...)
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S-au prezentat, succesiv, într-un chenar de dimensiuni reduse, aflat în colţul din stânga-jos al ecranului, imagini
cu:
- Andi (ispită), care stătea deasupra Hannelorei (iubita lui Bogdan), încercând să ridice, doar cu ajutorul gurii, un
pahar de dimensiuni mici, ce era aşezat pe partea superioară a corpului acesteia (S19);
- Hannelore (iubita lui Bogdan), care s-a dezbrăcat de salopeta neagră şi a început să execute mişcări specifice
exerciţiilor fizice, fiind îmbrăcată în sutien şi chiloţi (S19);
- George (ispită), în timp ce o săruta pe ureche pe Cătălina (iubita lui Răzvan). După acest moment, Cătălina a
afirmat: Ce bine a fost!, iar George a răspuns: Mă pricep la limbi! (S20);
- Andi (ispită), stând în picioare, sprijinit cu palmele de perete, iar Hannelore (iubita lui Bogdan) îi dădea palme
peste posterior. În timpul acestui moment, unul dintre bărbaţii prezenţi în cameră a afirmat: Dă-i, dă-i!
(neinteligibil) show erotic! Hai că îşi dă drumul! (S21);
- Hannelore (iubita lui Bogdan), aflată în genunchi, în faţa Mirelei (iubita lui Ionuţ), care stătea în picioare, i-a
masat acesteia sânii. În timpul acestui moment, unul dintre bărbaţii prezenţi în cameră a afirmat: Mie mi se pare
că sunt într-un film porno! Bă, eşti sclavă, bă, dar nu eşti sclavă de porno! (S22);
- Mircea (ispită), care stătea în picioare, fiind dezbrăcat de la bust în sus, iar Mirela (iubita lui Ionuţ) stătea, în
genunchi, în faţa lui şi îl dezbrăca de pantaloni, trăgând în jos de aceştia, folosindu-şi gura (S22);
- Marinela (fosta iubită a lui Iulian), care stătea în genunchi, cu spatele arcuit şi sprijinită cu palmele de podea, iar
Cristian (ispită), aflat tot în genunchi, în spatele acesteia (S22);
- Marinela (fosta iubită a lui Iulian), care stătea deasupra lui Cristian (ispită) în pat, în timp ce îl săruta, precum şi
imagini cu Cristian care era deasupra Marinelei, făcând mişcări înainte şi înapoi (S23).

- 02.12.2018, în intervalul orar 20:00-24:00-reclamaţiile nr. 10478/03.12.2018,
10962/19.12.2018

1.Imagini / discuţii cu conotaţie sexuală:
● Au fost difuzate câteva imagini de la şedinţa foto, de pe malul mării, la care au participat Ionuţ (iubitul Mirelei)
şi ispita Nicoleta. În timpul acesteia, Ionuţ a purtat o bucată de material, de culoare maro, înfăşurată în jurul
şoldului şi prinsă în talie cu o curea lată, de culoare neagră. Ispita Nicoleta a fost pictată parţial pe corp (pe faţă,
pe umeri pe sâni, pe abdomen) în nuanţe argintii şi aurii, a avut un lanţ auriu prins în jurul taliei şi cizme cu toc,
până la nivelul pulpelor. Zonele intime au fost uşor blurate pe tot parcursul difuzării imaginilor.
Cei doi au fost filmaţi în mai multe ipostaze, de exemplu:
- Nicoleta a stat în genunchi, deasupra lui Ionuţ, iar Ionuţ a ţinut mâna stângă pe posteriorul acesteia;
- în picioare, Ionuţ stând în spatele Nicoletei.
● Au fost difuzate câteva secvenţe de la o petrecere organizată pe insula fetelor.
Băieţii ispite au purtat: pantaloni negri, lungi, în partea de sus, o piesă vestimentară ce le acoperea bustul, iar la
gât, papion. Pe fundal s-a auzit You can leave your hat on, interpretată de Joe Cocker. În acest timp, fetele stăteau
pe o canapea, iar băieţii stăteau în picioare în faţa lor executând mişcări de dans din bazin şi apropiindu-se din ce
în ce mai mult de acestea. În timpul dansului au fost momente în care băieţii s-au aplecat deasupra fetelor şi au
executat mişcări din bazin, în sus şi în jos. De asemenea, în unele cadre, băieţii au stat în braţele fetelor mişcându-
se uşor înainte şi înapoi.
● Au fost difuzate imagini în care Mircea stătea în picioare, fiind dezbrăcat de la bust în sus, iar Mirela stătea, în
genunchi, în faţa lui şi îl dezbrăca de pantaloni, trăgând în jos de aceştia, folosindu-şi gura.
● Au fost difuzate imagini alb-negru în care Ionuţ (iubitul Mirelei) a stat pe pat alături de ispita Nicoleta şi s-au
sărutat. Cei doi stăteau pe burtă, Ionuţ fiind dezbrăcat de la bust în sus, iar Nicoleta purtând lenjerie intimă, de tip
brazilian şi bustieră (au fost vizibile fesele femeii).
Din contextul descris în constatările prezentului raport, redăm următoarele replici:
- Mirela (iubita lui Ionuţ): Nu mă mai freca, te rog frumos, că te violez!
- Radu Vâlcan (moderator): Noi am clarificat aseară că Hannelore l-a atins pe penis.
- Ionuţ (iubitul Mirelei): Şi de ce n-ai refuzat-o? Ţi-a plăcut ţie să te loveşti cu nasul de ciocanul lui ăla?

În urma analizării rapoartelor de monitorizare şi vizionării de înregistrări ale
emisiunii „Insula iubirii”, difuzate în perioada septembrie-decembrie 2018, membrii
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Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat grav prevederile privind asigurarea
protecţiei minorilor în cadrul serviciilor de programe.

Astfel, au fost reţinute şapte ediţii, din datele de 17, 23 septembrie, 01, 08, 14, 21
octombrie şi 02 decembrie 2018, pentru încălcarea prevederilor art. 39 alin. (2) din
Legea audiovizualului, iar în patru dintre acestea, respectiv cele din 17, 23 septembrie
şi 01, 14 octombrie 2018, a fost constatată şi încălcarea art. 18 lit. b) din Codul
audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor invocate, 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 astfel de emisiuni. Iar în intervalul orar 06.00-23.00 nu pot fi
difuzate producţii care prezintă scene de sex, limbaj sau comportament trivial, vulgar
sau obscen.

În esenţă, membrii Consiliului au constatat că toate cele şapte ediţii analizate au
avut un conţinut obscen, fiind făcute în mod repetat comentarii explicit sexuale, în unele
cazuri cu referiri la sexul oral, folosindu-se un limbaj trivial, şi prezentând imagini cu
concurenţii în ipostaze indecente, într-unele mimând actul sexual, conţinut de natură a-i
prejudicia pe minorii care au avut acces la vizionare, fără restricţii, în condiţiile în care
acestea au fost difuzate începând cu ora 20.00.

Sub aceste aspecte, rapoartele de monitorizare cuprind descrierea detaliată a
acestor constatări referitoare la conţinutul celor şapte ediţii vizionate şi analizate.

De exemplu, redăm, selectiv, o parte din dialogurile, din cadrul ediţiilor din 17 şi
23 septembre 2018 : (iubitul lui Cati): Îţi place şi-ţi doreşti să termine în tine bărbatul, nu?
Eugenia (ispită): Da. Da şi să simţi aşa... mmm, mmm, ştii? Ca o fântână, da! Răzvan
(iubitul lui Cati): Unele vor să termine bărbatul în gură... Eugenia (ispită): S-o scoţi la
timp. Strică tot farmecul, jur! Răzvan (iubitul lui Cati): Să-ţi dai drumu'? Eugenia (ispită):
Nu măi, când îşi dă el drumul şi trebuie s-o scoată la timp. Ştii? Se strică tot momentul
atunci, nu-mi mai place! Radu Vâlcan (prezentator): El a mărturisit colegilor mei motivul
pentru care s-a simţit atras de ochii tăi. Nu are legătură cu dragostea, cu iubirea, cu
sentimentele, cu fluturii în stomac, nu. Are legătură cu sexul oral... Tu vorbeai de copil,
de exemplu şi el îşi imagina privirea ta în timpul unui sex oral. Cati (iubita lui Răzvan):
Şi când vorbeam eu despre copil se gândea la sex oral? Radu Vâlcan (prezentator): O
să vezi! O să spună el, eu doar îţi transmit nişte lucruri, nu... n-am spus eu lucrurile
astea. Pentru că tu eşti atât de şocată că el este preocupat de femei frumoase şi de
fantezii sexuale... Despre asta vorbeam mai devreme, Cati. Tu-l vezi e Răzvan ca pe
un Romeo, iar le se vede ca un Casanova. Tu ai fluturi în stomac, visezi plimbări
romantice sub clar de lună, iar el se uită-n ochii tăi şi vede un sex oral. Înţelegi
diferenţa?

Deşi astfel de comentarii erau de natură a prejudicia dezvoltarea minorilor, din
cauza trivialităţii lor şi a difuzării la ore accesibile acestora, Consiliul a constatat că
radiodifuzorul le-a şi titrat pe ecran, precum în ediţiile din 01 şi 21 octombrie 2018:
Ai vrut să... vrei să (termen bipat, filmare din profil), nebuno! ... Când simţi aşa mirosul
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unei femei, ştii, îţi vine s-o călăreşti, ştii? Mamă, îmi vine să te călăresc! Îmi vine să te
(termen bipat, concurentul nu a fost filmat în timp ce a vorbit)! Păi şi ce pot face mai
mult cu tine aici, decât să ţi-o trag? Nu vrei să facem dragoste? Eu cred că tu vrei să
faci dragoste cu mine! Bă, nu ştiu, depinde, ştii că dacă nu mă simt în stare, poate fac
numa' sex. Eşti uşoară, pot să te ţin pe sus. Putem să facem sex direct din picioare. Tu,
de exemplu, o întrebai „Cum îţi place să faci sex? În picioare? Pe la spate?”

De asemenea, în cadrul ediţiilor analizate au fost difuzate imagini cu conotaţii
sexuale, în unele dintre ele sugerându-se actul sexual, imagini descrise în rapoartele
de monitorizare, din care, redăm, doar o parte din cele prezentate în 21 octombrie şi 02
decembrie 2018: „În imagini, Mircea stătea în picioare, fiind dezbrăcat de la bust în sus,
iar Mirela stătea, în genunchi, în faţa lui şi îl dezbrăca de pantaloni, trăgând în jos de
aceştia, folosindu-şi gura. Aceste imagini au fost reluate la finalul ediţiei; Hannelore
(iubita lui Bogdan), aflată în genunchi, în faţa Mirelei (iubita lui Ionuţ), care stătea în
picioare, i-a masat acesteia sânii. În timpul acestui moment, unul dintre bărbaţii
prezenţi în cameră a afirmat: Mie mi se pare că sunt într-un film porno! Bă, eşti sclavă,
bă, dar nu eşti sclavă de porno! ; Mircea (ispită), care stătea în picioare, fiind dezbrăcat
de la bust în sus, iar Mirela (iubita lui Ionuţ) stătea, în genunchi, în faţa lui şi îl dezbrăca
de pantaloni, trăgând în jos de aceştia, folosindu-şi gura ; Marinela (fosta iubită a lui
Iulian), care stătea în genunchi, cu spatele arcuit şi sprijinită cu palmele de podea, iar
Cristian (ispită), aflat tot în genunchi, în spatele acesteia; Marinela (fosta iubită a lui
Iulian), care stătea deasupra lui Cristian (ispită) în pat, în timp ce îl săruta, precum şi
imagini cu Cristian care era deasupra Marinelei, făcând mişcări înainte şi înapoi. Au fost
difuzate câteva imagini de la şedinţa foto, de pe malul mării, la care au participat Ionuţ
(iubitul Mirelei) şi ispita Nicoleta. ...Zonele intime au fost uşor blurate pe tot
parcursul difuzării imaginilor. Cei doi au fost filmaţi în mai multe ipostaze, de
exemplu: Nicoleta a stat în genunchi, deasupra lui Ionuţ, iar Ionuţ a ţinut mâna stângă
pe posteriorul acesteia; în picioare, Ionuţ stând în spatele Nicoletei.”

Consiliul a mai constatat că, pe parcursul tuturor ediţiilor analizate, a fost folosit, în
mod repetat, un limbaj vulgar, care, potrivit rapoartelor de monitorizare, nu a fost
cenzurat (fără bip), sens în care enumerăm câteva exemple : ca dracu' / ce dracu' / fir-
ai al dracu' / dă-o dracu'; ce proastă; ca idioata; ce naiba; să mor eu; nenorocitule; un
retardat; nebună/ să mori tu; nebuno; fă; eşti proastă? / atât de proastă / proastă / tu
eşti mai prost / cât eşti de prost; ţi se scoală să fugi în mare;-un idiot / idiotule!
nemernico; fraierul; să-mi bag picioarele; să mor eu; să moară mama / să moară tata /
curvă / curve; fraierul / fraier; ce dracu' / taci dracului / dă-o dracu' / cine dracu';
mânca-ţi-aş; zdreanţo / zdreanţă / o femeie ordinară; nemernic; nesimţit.

Având în vedere conţinutul ediţiilor emisiunii „Insula iubirii”, care a fost unul de
natură a prejudicia minorii, membrii Consiliului au constatat radiodifuzorul nu a ţinut
cont de psihologia personajelor şi de reperele morale pe care acestea le oferă minorilor,
mai ales că emisiunea s-a difuzat cu începere de la ora 20.00, astfel încât minorii care
au vizionat-o să nu considere că un astfel de conţinut reprezintă un model de educaţie
în dezvoltarea lor.

Mai mult, deşi emisiunea a avut un conţinut obscen, de natură a prejudicia minorii,
radiodifuzorul a încadrat-o cu semnul de avertizare 12, fără a preciza însă motivele
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restricţionării, ceea ce ar fi permis publicului, inclusiv părinţilor minorilor, să poată opta
în cunoştinţă de cauză pentru vizionarea sau nu a unui asemenea program.

În aceste condiţii, Consiliul a constatat că radiodifuzorul nu şi-a îndeplinit
obligaţia de a asigura o protecţie reală a minorilor, deoarece difuzarea emisiunii cu un
astfel de 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.

De asemenea, membrii Consiliului consideră că radiodifuzorul nu a luat măsurile
tehnice şi redacţionale corespunzătoare pentru protejarea reală a minorilor, ţinând cont
că emisiunea este una înregistrată. Faptul că în unele cazuri a blurat imaginile sau
folosit „bip”, nu a fost suficient şi eficient, minorii putând percepe mesajul vădit trivial,
acesta rezultând din referirile explicit sexuale sau chiar din pretinsa măsură de
„cenzurare” a expresiilor obscene, multe dintre ele fiind titrate pe ecran şi însoţite de
imagini cu conotaţii sexuale.

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.

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.

Faţă de aceste aspecte, având în vedere sancţiunile anterioare pentru încălcarea
prevederilor legale privind protecţia minorilor (4 amenzi, în sumă totală de 115.000 lei-
Deciziile 184/13.03.2018, 279/03.05.2018, 314/17.05.2018, 436/18.09.2018 şi o somaţie -
Decizia nr. 295/08.05.2018), 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 60.000 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
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Art. 1. Radiodifuzorul 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 pentru postul ANTENA 1) se sancţionează cu
amendă în cuantum de 60.000 lei pentru încălcarea prevederilor 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.

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 60.000 lei postul
ANTENA 1, deoarece şapte ediţii ale emisiunii “Insula iubirii”, din lunile septembrie-
decembrie 2018, în raport de ora de difuzare, au avut un conţinut de natură a prejudicia
dezvoltarea morală şi mentală a minorilor, fiind folosit în mod repetat un limbaj obscen
şi prezentate imagini cu conotaţii sexuale.

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.

Iar 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


