
 

CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI 
Autoritate  publică  autonomă 

Bucureşti, ROMÂNIA 
Bd. Libertăţii  nr.14,    sector 5,   cod 050706 

  Fax: (004)021-305.53.54  Tel./fax: (004)021-305.53.56    
www.cna.ro                       e-mail : cna@cna.ro 

Decizia nr. 165 din 04.04.2017
privind somarea S.C. ABCPLUSMEDIA SA,

Oradea, Str. Teatrului nr. 1-2, jud. Bihor
C.U.I. 13988880

Tel.: 021/404.25.42 Fax: 021/404.24.20

- pentru postul de televiziune NAŢIONAL TV
Bucureşti, Str. Fabricii nr. 46B, sector 6
Tel./Fax: 021/411.11.85, 404.24.66

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 4 aprilie 2017, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare cu privire la
filmul Sex Pot, difuzat în data de 13.20.2016 şi încadrat cu 12 de postul NAŢIONAL TV.

Postul de televiziune NAŢIONAL TV aparţine radiodifuzorului S.C. ABC PLUS
MEDIA S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 33.2/11.07.2001 şi decizia de autorizare
audiovizuală nr. 524.0-2/08.09.2003).

În urma analizării rapoartelor de monitorizare şi vizionării unor înregistrări,
membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ABC PLUS MEDIA S.A. a încălcat
prevederile art. 24 alin. (1) rap. la art. 19, lit. e), k) şi l) din Decizia
nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi
completările ulterioare (Codul audiovizualului).

Potrivit dispoziţiilor invocate:
- art. 24 alin. (1): Programele 15 se difuzează numai în intervalul orar
23.00 – 6.00 şi vor fi însoţite permanent de un semn de avertizare reprezentând un cerc
de culoare albă, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, numărul 15 de culoare
albă; fac excepţie de la intervalul orar filmele artistice, serialele şi cele documentare
clasificate 15, în cazul cărora intervalul permis de difuzare este 22.00 – 6.00.
- art. 19: (1) Criteriile în funcţie de care se clasifică programele difuzate au drept scop
asigurarea protecţiei minorului şi informarea publicului cu privire la conţinutul acestora.
(2) Responsabilitatea clasificării programelor revine radiodifuzorilor şi furnizorilor de

servicii media la cerere, în conformitate cu următoarele criterii:
e) numărul şi natura scenelor de nuditate, reprezentarea actului sexual;
k) calitatea şi tipologia limbajului;
l) genul sau tema programului.
Analizând rapoartele de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că postul

Naţional TV a difuzat în data de 13.10.2016, în intervalul orar 21:17-23:01, filmul de
lung metraj Sex Pot, cu o încadrare şi la o oră necorespunzătoare, în raport de
conţinutul acestuia, fapt ce contravine prevederilor legale invocate.

Astfel, potrivit concluziilor din raportul de monitorizare, care a avut ca obiect
filmul menţionate, s-au reţinut următoarele:

Redăm din raportul de monitorizare:
La începutul filmului s-a precizat: Genul programului: Comedie şi semnul de

avertizare 12, fiind specificat faptul că Filmul poate conţine: violenţă fizică, psihică şi
de limbaj redusă ca intensitate şi număr de scene, expresii vulgare ori licenţioase
incidentale sau nuditate.

Conform bazelor de date de pe site-urile www.imdb.com, www.allmovie.com,
www.bbfc.co.uk şi www.cnc.abt.ro, filmul de lung metraj Sex pot, a fost clasificat astfel:

http://www.imdb.com
http://www.allmovie.com
http://www.bbfc.co.uk
http://www.cnc.abt.ro
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 www.imdb.com:

Netherlands:16 / New Zealand:R16 / Portugal:M/16 / South Korea:18 /
USA:Unrated / Unrated / Comedy, Romance / Durată: 96 minute;

 www.allmovie.com: Genres -
Comedy / Sub-Genres - Stoner Comedy, Teen Movie / Countries – USA /
Durată: 90 minute;

 www.bbfc.co.uk: Nu este
clasificat.

 http://cnc.abt.ro: Nu este
clasificat.

Potrivit site-ului http://www.cinemagia.ro/filme/sex-pot-44080/ , Spanky şi Mert sunt
doi prieteni adolescenţi. Într-o zi, părinţii îl lasă pe Spanky să-şi petreacă noaptea la
Mert. După ce le spionează pe vecinele lesbiene şi sunt pedepsiţi de către acestea, ele
îi invită la o petrecere în Malibu, la care trebuie să aducă ceva băutură. Ei descoperă în
casă o pungă cu ceea ce cred ei a fi 'iarbă', dar de fapt este un puternic afrodiziac.
Pentru a ajunge la petrecere ei iau maşina fratelui lui Mert. Pe drum, în încercarea de a
cumpăra băutura, sunt jefuiţi de un cerşetor. Două prostituate - una transsexuală iar
cealaltă începătoare - îi roagă să le asigure transportul, oferindu-le o sticlă de tequila.
Zis şi făcut. Fiind urmăriţi de poliţie pentru depăşirea vitezei, aruncă pe geam punga cu
ierburi. Vor reuşi să o recupereze de la o petrecere de puştani care, datorită ierburilor,
va degenera într-o orgie. Ajungând în cele din urmă la petrecerea vizată, vor reuşi oare
să îndeplinească visul adolescentului american - pierderea virginităţii?

Durata măsurată a filmului: 82 minute.
În urma monitorizării, au fost identificate mai multe tipuri de scene:

 multiple scene în care a fost prezentă nuditatea (22 de scene – în două scene
au fost prezentate imagini cu femei complet dezbrăcate, iar în celelalte scene, femei în
sânii goi);

 o scenă în care a fost sugerat un act de auto-satisfacere realizat de către
unul dintre actorii principali, Mert;

 o scenă în care s-a sugerat faptul că actorii principali, Mert şi Spanky, au
recurs la realizarea unor acte de auto-satisfacere cu ajutorul unor produse alimentare (o
chiflă cu unt şi felii de pepene roşu);

 trei scene în care se sugerează realizarea unor raporturi sexuale orale (una
din aceste scene sugerează faptul că raportul sexual oral s-a produs între doi băieţi);

 o scenă în care se sugerează realizarea unui act sexual între frate şi soră;
 şase scene în care sunt prezentate imagini cu femei care se mişcă lasciv şi

se sărută;
 două scene în care apar imagini cu obiecte de mari dimensiuni, destinate

satisfacerii nevoilor sexuale;
 de asemenea, au fost identificate multiple afirmaţii cu un caracter licenţios.

În continuare, descriem scenele constatate:
Filmul începe cu o scenă în care adolescentul Spanky are o fantezie cu o femeie

blondă. Sunt prezentate imagini cu femeia pe care Spanky şi-o imaginează (iniţial,
aceasta apare îmbrăcată în lenjerie intimă de tip tanga şi sutien, după care, sunt
prezentate imagini cu femeia în sânii goi, în timp ce realizează mişcări lascive în faţa
camerei şi îşi mângâie sânii).

Mama lui Spanky: Dar tu, Joshua? Joshua!
Ellen (sora lui Spanky): Răspunde doar la numele de Frecu, ai uitat?
Mama lui Spanky: De ce?
Ellen: Pentru că n-a făcut sex şi-şi freacă cârnatul.
(rep. 21.15-22.20, sel. 13.10.2016_21-22) Scenă în care Spanky şi Mert spionează

două vecine prin gaura cheii.
Mert: Ar trebui să le-o tragem diseară.
Spanky: Sigur…

http://www.imdb.com
http://www.imdb.com/search/title?certificates=nl:16
http://www.imdb.com/search/title?certificates=nz:r16
http://www.imdb.com/search/title?certificates=pt:m_16
http://www.imdb.com/search/title?certificates=kr:18
http://www.imdb.com/search/title?certificates=us:unrated
http://www.imdb.com/genre/Comedy?ref_=tt_ov_inf
http://www.imdb.com/genre/Romance?ref_=tt_ov_inf
http://www.allmovie.com
http://www.allmovie.com/genre/comedy-d648
http://www.allmovie.com/subgenre/stoner-comedy-d3296
http://www.allmovie.com/subgenre/teen-movie-d621
http://www.bbfc.co.uk
http://cnc.abt.ro
http://www.cinemagia.ro/filme/sex-pot-44080/
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Mert: Serios, omule… E timpul să faci sex.
Spanky: Era să fac sex, atunci.
Mert: Când?
Spanky: Cu Casey Zemerling, în tabără. Ți-am zis.
Mert: Amice, a fost cam acum patru ani.
Spanky: Şi?
Mert: Şi… Ai intrat în ea?
Spanky: Nu prea…
Mert: În gură, între ţâţe, în fund?
Spanky: Nu. N-am făcut-o. Dar m-a învăţat să sărut în poziţia 69.
Mert: 69, omule? E nesemnificativă. Nici nu se pune la socoteală.
Spanky: Ba se pune.
Mert: Bine. Ai avut orgasm?
Spanky: Da.
Mert: Cu ea în cameră?
Spanky: Nu.
Mert: Bine. Atunci, n-ai făcut sex.
Scenă în care Mert şi Spanky se uită la o înregistrare video în care apare o femeie

îmbrăcată într-un corset şi lenjerie intimă. La un moment dat, aceasta renunţă la corset,
fiindu-i vizibili sânii. Mert: Nu ţi s-a sculat, văzând-o?

Scenă în care Spanky şi Mert ajung la fereastra vecinelor şi încep să le spioneze.
Iniţial, în cadrul prezentat, pot fi observate două femei în sânii goi şi lenjerie intimă, apoi,
una dintre ele pleacă, iar cealaltă se apropie de fereastra lângă care se află cei doi
adolescenţi. Aceasta renunţă la lenjeria intimă şi începe să îşi aplice o loţiune pe corp,
fiind prezentate imagini cu sânii şi partea dorsală. La un moment dat, Mert, aflat pe
pervazul ferestrei, începe să realizeze mişcări regulate cu braţul drept, sugerând faptul
că se auto-satisface (aspect confirmat şi de dialogul pe care acesta îl are cu Spanky).

Mert: Îmi pare rău. Mă pun pe treabă.
Spanky: Ce faci?!
Mert: Mi-o iau la labă. Ce crezi?
Spanky: Ți-o freci?!
Mert: Îmi explodează scula…
Spanky: Ce te-a apucat?
(rep. 29.00-29.10, sel. 13.10.2016_21-22) Spanky: Amice, cred că acum te urăsc.
Mert: Fie-ţi milă de mine. După ce mi-am luat-o la labă când ea se golea, intru

în baia ei…
Scenă în care Spanky şi Mert sunt certaţi de către cele două vecine pentru că le-

au spionat. Cei doi adolescenţi se află în camera fetelor, iar acestea sunt îmbrăcate în
halate. Ulterior, cele două vecine se dezbracă de halate şi rămân în neglijeuri. Acestea
încep să realizeze mişcări lascive în faţa băieţilor, să se sărute şi să se mângâie una pe
cealaltă, lăsându-şi sânii la vedere.

Vecină: Acum, în genunchi!
Mert: Te rog, nu ne omorî…
Vecină: Să vă omor? Nu-mi place să omor. Ci să fac sex! Cindy.
Vecină: Da, stăpână.
Vecină: Hai! Aţi mai venerat vreodată trupul unei femei? Aţi vrea să vedeţi

cum e? Asta aţi sperat să vedeţi, pe fereastră? Da, băieţilor? Două bisexuale
frumoase… sărutându-se… sugându-se… făcând sex.

Mert: Ce frumos… ce-mi place…
Vecină: Asta voiaţi?
Mert: Da… stăpână!
Vecină: Visează în continuare!
Mert: La dracu!
Spanky: Parcă am faţa făcută din piele uscată de mumie…
Mert: Parcă am ochii din ouţele uscate ale mumiei tale!
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Spanky: Ce mă arde…
Mert: Au avut noroc! Încă două secunde şi le puneam capră şi le-a trăgeam.
Spanky: N-ai fi făcut-o.
Mert: Da? Am ouţele inflamate. Parc-aş avea un cheag de spermă chiar la

baza ouţelor mele. Îmi trebuie o intervenţie chirurgicală pe testicule. Să căutăm
filmele porno ale lui frate-meu.

Spanky: Nu rămâi niciodată fără spermă?
Mert: Nu.
(rep. 35.25-36.01, sel. 13.10.2016_21-22) Scenă în care Spanky şi Mert se uită la

un film destinat adulţilor. Imaginile cu cei doi alternează cu imagini din filmul la care
aceştia se uită (pot fi observate femei în lenjerie intimă care se sărută şi mângâie), iar
pe fundal, pot fi auzite sunetele (specifice unui act sexual) pe care le scot femeile care
sunt prezente în film.

Mert: Sunt excitat.
Spanky: Doamne, şi eu.
Mert: Adică i-aş pune-o Marthei Stewart dacă ar fi aici.
Spanky: I-aş trage-o mamei Marthei Stewart.
Mert: Da! Eu i-aş îndesa-o câinelui Marthei Stewart. Şi mamei ei. Şi tatălui ei,

omule.
Imagini şi sunete din filmul pe care îl vizionează cei doi băieţi sunt prezentate şi la
Scenă în care Spanky se uită atent la o bucată de pepene roşu, apoi, are din nou

o fantezie cu femeia blondă. Aceasta este în sânii goi şi cu bucăţi dintr-un pepene roşu
îşi atinge sânii. Femeie: Frecuş… Frecuş… Spanky: Ce bine arăţi…Femeie: Linge-mă!
Suge-mi-le. Mănâncă fructul de pe trupul meu. Alături de Spanky se află şi prietenul
său, Mert, care priveşte, la rândul lui, o bucată de pepene roşu, într-un mod ciudat. Mert:
Arată ca o zambilică umedă. Spanky: Cred că m-am îndrăgostit. La un moment dat,
cei doi băieţi renunţă la hainele cu care sunt îmbrăcaţi, rămânând în boxeri, şi încep să
mănânce cu poftă din pepenele roşu. Spanky ia o chiflă pe care o acoperă cu unt şi
începe să realizeze mişcări şi să scoată sunete care sugerează faptul că acesta se
auto-satisface cu ajutorul chiflei. Spanky: I-o trag unui covrig! Sunt prezentate imagini
şi cu Mert care ţine felia de pepene roşu în dreptul organului genital, mişcându-se
deasupra acesteia. Spanky: Covrigule… O să fac din tine târfa mea, covrigule! Apar
din nou imagini cu femeia blondă, în sânii goi, din fantezia lui Spanky. Femeie: Vino şi
dă-mi-o, Frecuş. Scena se încheie cu imaginea celor doi băieţi, aşezaţi pe canapea, în
timp ce se trezesc. Mert este poziţionat cu capul între picioarele lui Spanky, iar în
momentul în care se ridică, acesta apare murdar în jurul gurii cu unt. Spanky: Amice…
Mi-ai lins scula? Mert: Nu… Ce dracu? La dracu!

(rep. 46.15-46.30, sel. 13.10.2016_21-22) Mert: Tocmai mi-am înfipt scula într-
un pepene! Să ducem iarba asta aiurea la petrecere şi s-o fumăm cu ele! Sigur o să
le-o tragem!

Spanky: Cred că-s lesbiene.
Mert: Asta-i partea frumoasă! Lesbienele adoră sculele! Dar n-au parte de ele.

Acesta-i farmecul.
(rep. 47.03-47.22, sel. 13.10.2016_21-22) Spanky şi Mert probează un reportofon.

Aceştia fac diferite afirmaţii pentru a le înregistra pe aparat. Mert: Vreau să mi-o tragi
până cad lat.

Voce aparat (voce de femeie): Vreau să mi-o tragi până cad lată.
Spanky: E tare!
Mert: Încearcă tu.
Spanky: Jigodie!
Voce aparat: Jigodie!
Spanky: Linge-mi organele genitale.
Voce aparat: Linge-mi organele genitale.
Mert: Înregistrezi diverse. Fund tare. Vreau să ţi-o trag rău de tot.
Femeie: Ce labagiu împuţit!
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Femeie: Ştiu. Un dobitoc!
Mert: Încă nu ţi s-a sculat?
Spanky: Gura.
Scenă în care Spanky are în mână un obiect destinat satisfacerii nevoilor sexuale,

de culoare roz, de mari dimensiuni.
Spanky: De ce ai penisuri artificiale în geantă?
Mert: E o cutie întreagă acasă la frate-meu. Le duc la petrecere şi o să i-o pun

uneia cu ele. Clar?
(rep. 52.25-52.30, sel. 13.10.2016_21-22) Spanky: Scula mea întărită ca lemnul...
(rep. 52.44-53.14, sel. 13.10.2016_21-22) Scenă în care Spanky are o nouă

fantezie cu femeia blondă care poartă lenjerie de tip tanga, iar sânii sunt goi. În
momentul în care femeia i se adresează lui Spanky, aceasta stă aplecată pe pat, cu
partea dorsală înspre obiectivul camerei. Spanky: Îţi gâdil ţâţele.

Femeie: Frecuş… Bună, Frecuş. Te aşteptam.
Spanky: Pe mine?
Femeie: Da. Vreau să mi-o tragi. Ai vrea să îmi vorbeşti? Pe bune? La telefon?
(rep. 53.27-54.52, sel. 13.10.2016_21-22) Scenă în care Spanky poartă o

conversaţie telefonică cu o fostă iubită a fratelui prietenului său. Fata cu care vorbeşte
este îmbrăcată în lenjerie intimă şi într-o cămaşă albă desfăcută, sânii acesteia fiind
lăsaţi la vedere. Femeie: Ticălos labagiu cu o mie de taţi! (…) Să ţi-o iei singur în
gură!

Mert: Ce ai păţit? De ce stai cu scula afară?
Spanky: Pentru că mă doare, cretinule.
Scenă în care Spanky se află într-o încăpere cu două femei care practică

prostituţia. După ce una dintre acestea îl convinge să accepte serviciul pe care doreşte
să i-l presteze, cele două femei îşi dezgolesc sânii şi încep să realizeze mişcări lascive.

Femeie: Dă-mi-i şi dă-ţi jos pantalonii.
Spanky: De ce?
Femeie: Pentru felaţie! Cireşica o să-ţi sugă cocoşelul! După câte văd, ai

nevoie!
Spanky: Vreau tequila, nu felaţie.
Femeie: Toţi au nevoie de o felaţie. Nu, Prinţeso?
Femeie: Mai devreme sau mai târziu, toţi au nevoie de o felaţie.
Femeie: Nu mă enerva! Te zgârii!
Femeie: Alege felaţia. E mai plăcută.
Spanky: Da.
Femeie: Aşa te vreau. Eu şi Prinţesa o să ţi-o sugem, de parcă ar fi din zahăr.
Femeie: Îţi place ce vezi?
Femeie: Îţi plac prunele alea mici? O să-ţi placă piersicile astea mari. Ia-mi

bomboana.
Spanky: Doamne… Pot să le ating?
Femeie: Sigur! Mângâie-le cât vrei. Sunt ale tale pentru trei minute.
Spanky: Doamne…
Femeie: Ce băiat bun… Ia-o spre sud acum. O să descoperi mult mai mult.
Spanky: Ne sărutăm în poziţia 69?
Femeie: Gura, albule! Sărută asta!
Mert: Frecuş, spune drept. Vreai să i-o sugi?
Spanky: Nu! Ce?!
Mert: Nu erai curios? Te gândeai că are un corp fain, ţâţe tari şi un cocoşel de

tipă. Cred că voiai să-l încerci.
Spanky: Cocoşel de tipă? De pe ce planeta dracu eşti?
(rep. 02.16-02.23, sel. 13.10.2016_22-23) Femeie: Vrei să-ţi termin felaţia cu

care eram datoare?
Spanky: Aici, în maşină?
Femeie: Am nevoie de antrenament.
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Femeie: Ai scula întărită ca o suliţă.
Spanky: Am luat pastile pentru erecţie. Iată efectul. Mă doare.
Femeie: Parcă va plesni în curând.
Spanky: Aşa o şi simt.
Spanky: Scula mea a păţit ceva. Mă doare.
Femeie: E vineţie.
Femeie: Să văd, dragă.
Spanky: Nu te uita la scula mea. O bag înapoi.
Voce femeie: Trage-mi-o între buci. Vreau să mi-o tragi rău de tot. Linge-mi

organele genitale. Vreau să ţi-o trag tare de tot. Jigodie! Linge-mi zambilica!
Linge-o.

Femeie: Ne trebuie încă doi oameni. Vrei să joci "Târfă" cu noi?
Spanky: Da.
Femeie: Ia loc. Ai mai jucat "Târfă"?
Spanky: Demult…
Femeie: E foarte simplu. Cum te cheamă?
Spanky: Frecuş.
Femeie: Frecuş, drăguţ nume. Fii atent. Învârţi sticla şi faci ce arată vârful ei.

Cum ar fi: "arată-ţi ţâţele sau mădularul".
Bărbat: Doar pe aia o nimeresc.
Femeie: Dacă arată "masturbează-te" sau "sărută un tip"… "Ia-o în mână"

sau "suge-ţi vecinul".
Femeie: Eu îmi sug şi vecina.
Spanky: Dar asta? "O iei pe boarfă."
Femeie: Boarfa aşteaptă să intre cineva şi, cinci minute, e o singură regulă: îi

faci orice vrei.
Scenă în care Spanky participă, alături de alte persoane, la jocul prezentat în Sel.

8. Una dintre femeile care participă la acest joc învârte roată şi îi pică porunca "Arată-ţi
ţâţele sau mădularul!". Femeie: N-am mădular, dar am ţâţişoare! În urma acestei
porunci, femeia îşi desface rochia din dreptul pieptului, lăsându-şi sânii la vedere.

Scenă în care două femei se sărută şi îşi ating corpurile. Una dintre ele stă
aşezată pe un scaun, iar cealaltă, deasupra acesteia. Cele două femei renunţă la
maieurile pe care le poartă, femeia aşezată pe scaun rămânând în sânii goi, iar cealaltă,
în sutien.

Scenă în care mai multe femei dansează. Printre acestea, pot fi observate femei în
sutiene şi o femeie în sânii goi care, la un moment dat, renunţă la pantalonii scurţi pe
care îi poartă, lăsându-şi partea dorsală la vedere. Apoi, este prezentat Mert care
doreşte să pătrundă într-o cameră. Acesta este întâmpinat de către o femeie
supraponderală care este îmbrăcată într-o cămaşă de noapte decoltată. Sunt
prezentate imagini, în plan detaliu, cu pieptul acesteia şi cu sânul drept care îi iese din
cămaşă. În continuare, apar imagini cu Spanky care se află în toiul unei petreceri la
care sunt prezente femei în sutiene, femei în sânii goi şi o femeie care îşi atinge buzele
cu un obiect destinat satisfacerii nevoilor sexuale.

Femeie: Frecuş, eşti grozav! Dă-mi-o în gură! Nu poţi să pleci, Frecuş! Stai! E
rândul tău! Frecuş, eşti atât de drăguţ, încât ne-ai înnebunit! (…) Învârte… Nu… "O iei
pe boarfă." (…)"O iei pe boarfă." Dezamăgitor. Voiam să fiu cu tine astă-seară.

Scenă în care sunt prezentate imagini cu o femeie în sânii goi, aflată într-o cameră
obscură (este vorba de persoana alături de care Spanky trebuie să îşi îndeplinească
porunca "O iei pe boarfă" care i-a picat la ruletă). În camera obscură intră Spanky şi se
apropie de femeia întinsă pe pat, căreia nu i se vadă faţa. Peste cei doi intră Mert care îl
strigă pe Spanky, în timp ce aprinde lumina în cameră, iar în acel moment iese la iveală
faptul că femeia din cameră este sora lui Spanky.

Mert: Hai, omule, trebuie să plecăm! Hai, Frecuş!
Ellen: Frecuş?
Mert: M-aţi surzit!
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Spanky: Tu eşti "boarfa"?
Ellen: Am avut o copilărie grea.
Spanky: Ai "avut"?
Mert: Ai făcut sex cu soră-ta?
Spanky: Nu spune aşa ceva! Nici vorbă!
Mert: Frecuş, eşti eroul meu! Ellen, drăguţe ţâţe.
Ellen: Nu te uita la ele, ratatule!
Spanky: Ce le zicem părinţilor?
Ellen: Nu le spunem!
Spanky: Ellen, vii acum acasă.
Ellen: Nu-mi zici ce să fac, virginule. Nici nu ştii să dai limbi!
Mert: Nu ştii să lingi? Hai.
Spanky: Dar ea?
Mert: Las-o. Să plecăm!
Ellen: Trimite-l pe următorul!
Copil: Au venit Gaură şi Fund.
Mert: Pa! Mersi.
Copil: Sunteţi doi labagii.
Mert: Sigur că-i mincinos. Tipii mint. Te-a minţit ca să ţi-o dea. Toţi mint fetele tari,

ca tine.
Femeie: Nu-s excitantă. Sunt hidoasă.
Mert: Ba eşti tare de tot. Tatuată, cu inele în sfârcuri…
Femeie: Mi le-ai văzut?
Mert: Ai trimis o cutie cu discuri acasă. Îţi place să te dezbraci. De 10 ori mi-am

frecat-o, uitându-mă la ele.
Spanky: Serios?
Mert: Da! Cei mai mulţi ar linge scrotul unui elefant, ca să se culce cu tine.
Femeie: Eşti atât de amabil.
Scenă în care apare o femeie în sânii goi, la balconul unei vile.
Mert: Cindy şi June au amici bogaţi.
Femeie: Mă văd trăind aici.
Femeie: Fă filme porno, ca să ţi-o permiţi. Fă anal, e mai bine plătit.
Femeie: Ce dracu ai zis?
Mert: N-am zis nimic.
Femeie: Nu m-ai făcut ultima târfă ieftină?
Scenă în care apar imagini cu trei femei în sânii goi, aflate la piscină.
Scenă în care Spanky şi Mert se află la piscină. Alături de aceştia apar mai multe

femei în sânii goi.
Femeie: Am fost praf la mate, la istorie şi la celelalte materii împuţite. Ştii la ce mai

sunt praf?
Spanky: La ce?
Femeie: La ocupaţia de târfă. Sunt o târfă vrednică de milă.
Femeie: Am fost o dată târfă.
Femeie: Serios?
Femeie: Da. O singură dată.
Mert: (…) Da. Aceia sunt Frecuş şi… surorile lui.
Femeie: Dacă alea sunt surorile lui, vrea să i-o tragă ăleia din mijloc. Aşa se

pare… Frecuş şi-ar ciocăni sora?
Femeie: (…) Mă duc la baie.
Mert: De ce nu urinaţi în baie? Eu aşa fac.
Femeie: Dezgustător.
Mert: Drăguţ fund!
Femeie: Îţi plac fundurile? Ce părere ai? Îţi place? (femeia îşi lasă slipul în jos, fiind

astfel vizibilă partea dorsală a acesteia).
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Scenă în care Spanky are o nouă fantezie cu femeia blondă, în sânii goi. De

această dată, femeia ţine în mână o sticlă cu şampanie pe care şi-o toarnă pe corp.
Femeie: Frecuş, ai vrea şampanie?
Spanky: Vreau o fată adevărată.
Femeie: Cui îi pasă? Te excit. Oricând te poţi masturba privindu-mă.
Spanky: Nu vreau să mă mai masturbez. Mă auzi?
Femeie: Întoarce-te, Frecuş. Nu mă părăsi.
Spanky: Nu vreau să mă mai masturbez!
Femeie: Ai mai făcut sex în cadă cu spumă?
Spanky: Eu? Da, de multe ori. Dar tu?
Femeie: Da, de multe ori. Adică de vreo şase ori. Şi am făcut felaţie întregii

echipe fotbal. Nu e tare?
Scenă în care Mert este întins pe un şezlong, iar deasupra acestuia stau două fete

în sânii goi. Apoi, este prezentat Spanky care se află alături de o femeie, îmbrăcată în
costum de baie, într-o cadă cu spumă. Femeia renunţă la sutien şi, astfel, sânii acesteia
rămân la vedere, iar cei doi încep să se sărute şi să se mângâie reciproc.

Femeie: Cred că n-a fost niciodată sărutat. Eşti total virgin, nu?
Mert: Nu! Am ciocănit de multe ori.
Femeie: Ba eşti! Acum chiar vreau să ţi-o pun.
Femeie: Şi eu vreau să ţi-o dau.
Mert: Acum?!
Femeie: Să-ţi văd măciuca.
Mert: Mă gâdilaţi! Terminaţi!
Femeie: Nu simt nimic. N-o are întărită.
Mert: Ba da! O am tare ca lemnul! O clipă. Mă întorc imediat.

Scenă în care apar mai multe femei în sânii goi care fumează şi se sărută.
Femeie: Crezi că sunt destul de excitantă ca să mi-o tragi aici şi acum? (…)

Nu sunt beată, târfo! Sculătoareo. Măcar eu nu aţâţ bărbaţii.
Scenă care prezintă succesiv următoarele cadre:
- mai multe femei în sânii goi

care se ating lasciv şi se sărută;
- băiat ale cărui reacţii

sugerează faptul că acestuia îi sunt satisfăcute nevoile sexuale prin întreţinerea
de raporturi sexuale orale cu o femeie;

- femei în sânii goi care
dansează provocator;

- bărbat şi femeie care se sărută
în timp ce merg în interiorul unei săli de sport;

- femei în sânii goi, aşezate pe
şezlong, care îşi ating trupurile;

- femeie, în sânii goi, care se
sprijină de un aparat dintr-o sală de sport şi bărbat care îşi ţine capul între
picioarele femeii, sugerând faptul că acesta întreţine raporturi sexuale orale;
acestora li se alătură mai multe femei care se mişcă provocator (unele din
acestea sunt în sânii goi, iar altele, complet dezbrăcate).

Membrii Consiliului au constatat că, în raport de conţinutul din care am redat
anterior, filmul artistic „Sex Pot” a fost clasificat greşit şi difuzat într-un intervalul orar
necorespunzătoar. Acesta a conţinut limbaj obscen şi scene de nuditate, ceea ce a avut
drept consecinţă nerespectarea măsurilor de protecţie a copiilor în cadrul serviciilor de
programe.

Astfel, filmul „Sex Pot” a fost încadrat cu semnul de avertizare 12 şi difuzat în
intervalul orar 21:17-23:01 (în data de 31.01.2016).
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În aceste condiţii, raportat la conţinutul lor şi la criteriile de clasificare, membrii

Consiliului au constatat că radiodifuzorul ar fi trebuit să le încadreze în categoria
producţiilor interzise minorilor sub 15 ani, ce ar fi condus la difuzarea lor la orele permise,
respectiv 23.00-06.00.

De asemenea, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul avea obligaţia
legală de a se ghida şi de a ţine cont de clasificările stabilite de legiuitor, de producător
sau, după caz, după cea în care producţia de ficţiune a fost difuzată în alte ţări, evitând
încadrarea cel mai puţin restrictivă, în situaţia în care aceasta este singulară.

În calitate de garant al interesului public, Consiliul 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, avându-se în vedere nevoia
de protecţie şi de îngrijire specială, generată de lipsa de maturitate fizică şi intelectuală.

Avându-se în vedere ora de difuzare a filmului, respectiv 21.17, membrii
Consiliului au constatat că, prin prezentarea conţinutul exemplificat anterior, conţinut de
natură a prejudicia minorii care au avut acces la vizionarea programului, radiodifuzorul a
încălcat prevederile legale privind protecţia minorilor.

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, un limbaj şi scenele cu
conţinut sexual, precum cele prezentate în emisiunile analizate pot reprezenta un model
firesc de viaţă.

Criteriile în funcţie de care se clasifică programele difuzate, au drept scop
asigurarea protecţiei minorilor, astfel încât dezvoltarea fizică, mentală şi morală a
acestora să nu fie afectată, iar potrivit dispoziţiilor art.19 alin. (2) din Codul
audiovizualului, responsabilitatea clasificării programelor revine radiodifuzorului.

Or, la analizarea conţinutului filmului „Sex Pot”, Consiliul a constatat că, la
clasificarea filmului analizat ca fiind una ce nu poate fi vizionată de minorii în vârstă de
până la 12 ani, program 12, radiodifuzorul nu a ţinut cont de criterii precum calitatea şi
tipologia limbajului şi genul sau tema programului, iar în raport de această încadrare,
părinţii nu au avut o reprezentare rezonabilă a conţinutului acestui film.

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 Radiodifuzorul S.C. ABC PLUS MEDIA S.A. (licenţa
audiovizuală nr. S-TV 33.2/11.07.2001 şi decizia de autorizare audiovizuală
nr. 524.0-2/08.09.2003) se sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate
pentru încălcarea prevederilor art. 24 alin. (1) rap. la art. 19 lit. e), k) şi l) 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
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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 somaţie postul NAȚIONAL
TV, deoarece filmul artistic a fost clasificat greşit şi difuzat la ore necorespunzătoare.
Acesta a conţinut în mod repetat limbaj obscen și scene de nuditate, ceea ce impunea
încadrarea lui ca program interzis minorilor sub 15 ani, ce poate fi difuzat numai după
ora 23.00.”

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

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Întocmit Serviciul Juridic şi Reglementări
Şef Serviciu, Ciobanu Dumitru


