
 

 

 
Decizia nr. 187/18.02.2020 

privind sancţionarea cu amendă de 100.000 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 

București, Bd. D. Pompeiu nr. 9-9A, Clădirea 16, sect. 2 
 

 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 18.02.2020, Consiliul Naţional al Audiovizualului a 
analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcţia de specialitate, în baza a 187 de 
sesizări, cu privire la respectarea prevederilor privind protecţia minorilor în cadrul mai 
multor ediții ale emisiunii „Acces direct”, difuzate în perioada 13 ianuarie-6 februarie 2020, 
de postul ANTENA 1. 

Postul de televiziune ANTENA 1 aparţine radiodifuzorului S.C. ANTENA TV GROUP 
S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 03.11/19.12.1995 şi decizia de autorizare audiovizuală 
nr. 169.4-4/22.11.2016). 

În urma analizării rapoartelor de monitorizare şi a vizionării unor secvențe din 
înregistrările emisiunii „Acces direct” din perioada menționată, membrii Consiliului au 
constatat că radiodifuzorul S.C. ANTENA TV GROUP S.A.  a încălcat prevederile articolelor 
39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, 
raportate la cele ale articolelor 18 alin. (1) lit. a), b, și c) și 19 alin. (2) lit. f), precum și ale 
art. 32 alin. (2) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului 
audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului). 

Potrivit dispozițiilor invocate: 
- 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. 

Codul audiovizualului: 
- Art. 18 (1) - Nu pot fi difuzate în intervalul orar 06,00 - 23,00 producţii care prezintă: 
a) violenţă fizică, psihică sau de limbaj, în mod repetat sau cu un grad mare de 

intensitate sau gravitate; 
     b) scene de sex, limbaj sau comportament trivial, vulgar sau obscen; 
c) persoane în ipostaze degradante, chiar dacă acestea şi-au dat acordul; 
- Art. 19 alin. (2) - Responsabilitatea clasificării programelor revine radiodifuzorilor și 

furnizorilor de servicii media la cerere, în conformitate cu următoarele criterii: 
lit. f) - psihologia personajelor şi reperele morale pe care acestea le oferă copiilor sau 

adolescenţilor; 
- Art. 32 (2) - Nu orice interes al publicului trebuie satisfăcut, iar simpla invocare a 

dreptului la informare nu poate justifica încălcarea dreptului la demnitate, la propria imagine 
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şi la respectarea vieţii private, aşa cum acestea sunt recunoscute şi ocrotite de Codul civil; 
simpla invocare a acordului prealabil al persoanei nu poate justifica încălcarea drepturilor şi 
libertăţilor altor persoane, ordinea publică sau bunele moravuri şi nici nu poate înlătura 
răspunderea furnizorului de servicii media audiovizuale pentru conţinutul programului, 
prevăzută la art. 3 al Legii audiovizualului. 

 

În fapt, postul de televiziune Antena 1 a difuzat, în direct, în perioada 13 ianuarie-6 
februarie 2020 o serie de ediții ale emisiunii Acces direct, cu încălcarea prevederilor privind 
protecția minorilor și ale demnității umane. 

În perioada monitorizată, emisiunea Acces direct a fost difuzată în intervalul orar 
16.55-18.58 cu semnul de avertizare AP, program ce poate fi vizionat de copiii în vârstă de 
până la 12 ani numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Programul poate 
conține scene cu un puternic impact emoțional. Genul programului: news magazine. 

Redăm mai jos, din conținutul rapoartelor de monitorizare, cele două fapte reținute de 
Consiliu în ședința publică din 18 februarie 2020. 

 

- Ediția din 13 ianuarie 2020 
 

Această ediție a fost difuzată în intervalul orar 16:55-18:57 și moderată de Mirela 
Vaida. 

În a treia parte a emisiunii în studio au fost invitați: Mara Bănică, Sorin Ovidiu Bălan, 
soții Viorel și Veronica Stegaru, prin transmisiune video directă, a fost Marian  (tânărul 
acuzat de viol, fără a vorbi cu fața spre camera de filmat și având glugă pe cap), iar prin 
legătură telefonică directă, șeferul Ciprian (bărbatul care a dus-o pe Veronica la poliție în 
seara în care aceasta a declarat că ar fi fost violată, un bărbat (cu identitatea protejată, care 
a declarat că a avut o relație cu Veronica în urmă cu 1 an); 

Titluri (cu privire la subiectul reclamat): ATAC MAFIOT? RĂPITĂ DE 3 INDIVIZI ȘI 
BATJOCORITĂ?; SOȚIA, RĂPITĂ, LEGATĂ LA OCHI ȘI ABUZATĂ PE CÂMP?; ATAC 
MAFIOT SAU SCENARIU PENTRU SOȚ?; RĂPIREA, PROGRAMAT CHIAR DE SOȚIA-
VULPIȚĂ?; DOVEZILE RĂPITORULUI MARIAN!; RĂPITORUL MARIAN EXPLICĂ 
NOAPTEA GROAZEI!; RĂPITORUL MARIAN ȘI SOȚIA-VULPIȚĂ, DISCUȚIE ȘOC!; 
DIVORȚ, ÎN DIRECT!. 
 Potrivit raportului de monitorizare, în ediția monitorizată a fost prezentată povestea 
Veronicăi Stegaru, o tânără căsătorită de 5 ani, care, în urma unei absențe de câteva ore 
de acasă s-a prezentat la poliție și a susținut că ar fi fost răpită și violată de trei băieți pe 
care nu îi cunoștea. Prin telefon sau transmisiune video directă au intervenit bărbații acuzați 
de Veronica care au susținut că se cunoșteau și s-au întâlnit sau/și au întreținut relații 
intime cu aceasta și în trecut. De asemenea, aceștia au pus la dispoziție dovezi (conversații 
și fotografii) prin care au încercat să demonstreze că Veronica Stegaru s-ar fi întâlnit sau/și 
ar fi întreținut relații intime de bunăvoie.  

Pe parcursul emisiunilor în studio au fost făcute comentarii cu privire la viața intimă 
a Veronicăi Stegaru și afirmații sau întrebări ironice la adresa acesteia. 

  

Redăm din raportul de monitorizare: 
 

 Rep.05:28-57:11, sel.13-18 În a treia parte a emisiunii, în intervalul orar 18:05-18:57, a fost 
prezentată povestea Veronicăi Stegaru, o tânără căsătorită de 5 ani, care, în urma unei absențe de câteva ore de 
acasă s-a prezentat la poliție și a susținut că ar fi fost răpită și violată de trei băieți pe care nu îi cunoștea.  

Prin transmisiune video directă a intervenit Marian, bărbatul acuzat de viol, care a susținut că a fost 
coleg de clasă cu Veronica. Acesta a prezentat o conversație de pe o rețea de socializare pentru a demonstra că 
întâlnirea dintre el și Veronica a fost planificată de cei doi, de comun acord și o înregistrare audio cu o 
conversație care ar fi avut loc în mașină, în ziua presupusei răpiri. 

De asemenea, Marian a povestit că s-a întâlnit cu Veronica și în urmă cu doi ani, la un hotel din Bacău, 
unde a întreținut relații intime. 

În continuare, prin telefon a intervenit un alt bărbat care a susținut că a întreținut relații intime cu 
Veronica în urmă cu un an. 

În continuare redăm fragmente din emisiune cu privire la acest subiect: 
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 S3 (rep.07:50-11:15, sel.13-18) Veronica Stegaru a povestit cum a fost luată de pe stradă, 
legată, și amenințată, iar apoi cum a ajuns la poliție făcând autostopul. 

(...) 
Veronica Vaida: Trei indivizi m-au... prima dată mi-au luat telefonul, m-a legat la ochi, m-a băgat în 

mașină... 
Mirela Vaida: Așa. 
Veronica Stegaru: Și de acolo m-au dus spre Bârlad. 
Mirela Vaida: Așa. 
Veronica Stegaru: La intrare a întors mașina, m-a dezlegat un pic și apoi mi-a pus cuțitul la gât, a zis 

că mă omoară... 
Mirela Vaida: Așa. 
Veronica Stegaru: Așa și de acolo-șa m-a legat, m-a dus printr-o zonă – Băcani. 
Mirela Vaida: Așa. 
Veronica Stegaru: Așa și m-a violat. 
(...) 
Veronica Stegaru: Niculiță Marian. 

 

 S4 (rep.15:03-16:57, sel.13-18) După ce Marian (tânărul acuzat de viol) a arătat o conversație, de 
pe o rețea de socializare, dintre el și Veronica, în studio a avut loc următorul dialog: 

Viorel Stegaru: Nu, unul în drumul lui și unul în drumul lui, cel mai corect. 
Mara Bănică: Vă despărțiți adică? 
Viorel Stegaru: Cel mai corect (...). 

 

 S5 (rep.20:16-21:15, sel.13-18) Prin transmisiune video directă (fără a vorbi cu fața spre camera 
de filmat și având o glugă pe cap) a intervenit Marian, tânărul acuzat de viol. În studio, dialogul a continuat 
astfel: 

 

Marian (tânărul acuzat de viol): Întrebați-o dacă hotel... dacă hotel Intim îi zice ceva, poate își aduce 
aminte! 

Mara Bănică: Ai fost intimă la hotel Intim? 
(...) 
Veronica Stegaru: Eu m-am dus la Bârlad... 
Mara Bănică: Da. 
Mirela Vaida: Da. 
Veronica Stegaru: C-am avut niște treabă. 
Mara Bănică: Da. 
Veronica Stegaru: Și el mi-a dat număruꞌ lui de telefon, să-l sun. 
Mara Bănică: Da. 
Mirela Vaida: Și l-ai sunat? 
Mara Bănică: Pe Facebook. 
Veronica Stegaru: Nu, n-aveam Facebook. 
Marian (tânărul acuzat de viol): Am plecat împreună, Veronica de la (neinteligibil). 
Veronica Stegaru: N-am plecat împreună! 
Sorin Ovidiu Bălan: Cum ți-a dat număruꞌ... cum, cum ți-a dat număruꞌ de telefon? 
S6 (rep.00:42) Mara Bănică: Daꞌ, acuꞌ 2 ani... adică, acuma, când a fost ultimul „viol” ți-ai dat seama 

că e ăla cu care te-ai întâlnit acum 2 ani și-ați fost la Bârlad, la Intim. 
Veronica Stegaru: Daꞌ, nu m-a violat. 
Mara Bănică: Sunt convinsă! 
Mirela Vaida: Ți-a plăcut. 
Mara Bănică: Nu știu de ce, sunt 100% că nu te-a violat. 
Mirela Vaida: Stai un pic! Ți-a plăcut de... Ai vrut... ai vrut de bună voie? 

 

6 (rep.01:16) Mirela Vaida: Daꞌ, atunci când ai fost la Bârlad, la hotelul ăla, Intim, a fost viol? 
Veronica Stegaru: N-a fost. Deloc n-a fost. 
Mirela Vaida: Daꞌ, ce-a fost? 
Mara Bănică: Au jucat Tabinet, ați făcut fracții. 
(...) 
Mara Bănică: Măi, fată, dar ce a fost în capul tău? 
Sorin Ovidiu Bălan: Nimic, îți spun eu. 
Mara Bănică: Nisip. 
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(...) 
S8 (rep.43:40-44:15, sel.13-18) Viorel Stegaru a ascultat la căști o înregistrare audio cu o conversație 

care ar fi avut loc, în mașină, între Veronica și băieții acuzați de răpire. În același timp, în studio a avut loc 
următorul dialog: 

Mirela Vaida: Ai avut o legătură și cu Edi? Ai avut o legătură și cu Edi? 
Veronica Stegaru: Nu, nu. 
Mirela Vaida: Păi, tu așa-i spuneai. Pe filmare spuneai că ați avut relații amoroase, tu cu Edi. 
Veronica Stegaru: Cu Marian, când m-a dus la Băcani. 
Mara Bănică: Păi, n-ai zis dragă că te-a răpit, și te-a legat la ochi, și nu-l cunoșteai? 
Veronica Stegaru: Păi, după ce m-a dezlegat. 
Mara Bănică: După ce te-a dezlegat după viol. Ce veselie e după viol! 
Mirela Vaida: Stai, lăsați-l un pic! Stai, lăsați-l un pic, că nu vreți să știți ce... 
Mara Bănică: N-am știut! 
Mirela Vaida: Voi nu vreți să știți ce ascultă Viorel acolo! 
Mara Bănică: Eu știu înregistrarea. 
Mirela Vaida: Știi înregistrarea, nu? 
Mara Bănică: Da. 
Mirela Vaida: Deci, este șocant. 
Mara Bănică: Aveți o poamă!  
(...) 
Sorin Ovidiu Bălan: Nu cumva ai vrut să te dai mare, să...? 
Veronica Stegaru: Nu. 
Mara Bănică: Păi, cum nu? Pe filmarea aia, când zici 15... 
Mirela Vaida: Eu nu cred că ea mai ține... eu nu cred că ea mai ține minte ce a vorbit, ce au vorbit în 

mașină. Daꞌ, vrei să-ți dăm și ție înregistrarea s-auzi ce vorbeai? Vrei? 
Viorel Stegaru: Eu m-am convins, doamnă! 
Mirela Vaida: Îți dăm și ție tableta cu căștile? Emily, dă-i și ei, te rog, tableta! Daꞌ, ce ziceai de 15? Ce 

15? 
Veronica Stegaru: Daꞌ, n-am spus de 15. 
Mirela Vaida: Păi, uite, îți dăm aici înregistrarea! Și mai spuneai și de Edi, c-ai mai fost cu unu, Edi. 

Cine-i Edi? Era unuꞌ din băieții ceilalți? 
Veronica Stegaru: Da. 

 

  S10 (rep.51:00-52:56, sel.13-18) Prin telefon a intervenit un alt bărbat (nu a dorit să-și dezvăluie 
identitatea), care a susținut că a întreținut relații intime cu Veronica în urmă cu un an. 

Mara Bănică: Unde a cunoscut-o? Unde ai cunoscut-o? 
Mirela Vaida: Pe Facebook, auzi! 
Voce bărbat: Pe Facebook, pe Facebook. 
În continuare moderatoarea l-a întrebat pe Marian dacă Veronica a avut o relație și cu un alt băiat, pe 

nume Edi.  
Mirela Vaida: Deci, cei de la IPJ au declarat... sau nu... Iertați-mă un pic! Cine a declarat că nu 

dorește? Purtătorul de cuvânt IPJ Vaslui ne-a spus așa, că Veronica a declarat, în scris, că nu vrea să 
formuleze o plângere împotriva lui Marian. 

 

- Ediția din 14 ianuarie 2020 
 

Postul de televiziune Antena 1 a difuzat, în direct, în data de 14.01.2020, în intervalul orar 
16:57-18:59, emisiunea Acces direct, cu semn de avertizare AP. 

În a treia parte a emisiunii, în studio au fost: Mara Bănică, Beatrice Comăniceanu (avocat), 
Sorin Ovidiu Bălan, Veronica Stegaru, Viorel Stegaru, Dumitru și Ilinca Stegaru (socrii Veronicăi - 
prin transmisiune video directă), iar prin legătură telefonică directă: Edi (unul din băieții cu care a 
vorbit și s-a întâlnit Veronica); 

(...) 
Subiecte: - dezvăluiri în cazul Veronicăi Stegaru, tânăra care a susținut că ar fi fost 

răpită și violată de trei bărbați pe care nu îi cunoștea (rep.02:40-59:09, sel.14-18). 
(...) 
 Rep.02:40-59:09, sel.14-18 În a treia parte a emisiunii, în intervalul orar 18:02-18:59, au 

fost făcute noi dezvăluiri în cazul Veronicăi Stegaru, tânăra de 22 de ani care a susținut că ar fi fost 
răpită și violată de trei bărbați pe care nu îi cunoștea. 
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Prin telefon a intervenit Edi (un bărbat pe care Veronica a declarat că nu îl cunoaște), care a 
susținut că a întreținut relații intime cu tânăra.  

În continuare au fost prezentate mai multe conversații private, de pe o rețea de socializare, 
dintre Veronica și Edi, apoi i-au fost arătate lui Viorel mai multe fotografii pe care Veronica i le-a 
trimis acestuia (fotografiile nu au fost făcute publice). 

 

În continuare redăm fragmente din emisiune cu privire la acest subiect: 
 S14 (rep.05:44-07:50, sel.14-18) 
Mirela Vaida: (…). Daꞌ, puteți să ziceți, că acuma dacă e mai învață și alții de la... de la, iată, ce vi se 

întâmplă. A fost doar cu băiatul ăla de aseară, Marian, care te-a luat pe câmp, sau au mai fost și alți băieți? 
Veronica Stegaru: Doar cu Marian. 
Mirela Vaida: Deci, doar cu Marian. 
Veronica Stegaru: Da. 
Mirela Vaida: Daꞌ, a mai sunat un băiat care, știi tu, cu Bârladul, cu hotelul, care n-a vrut să-și dea 

numele, noi i-am zis Vasile. Băiatul ăla ce era cu el? 
(...) 
Mirela Vaida: Marian. De câte ori cu Marian? 
Veronica Stegaru: O singură dată. 

(...) 
În continuare au fost difuzate mai multe conversații, de pe o rețea de socializare, dintre Veronica și Edi, 

în care aceștia își declarau iubirea sau planificau o întâlnire.    
S17 (rep.29:11-32:28, sel.14-18) Prin telefon a intervenit Edi, un bărbat pe care Veronica a declarat că 

nu îl cunoaște. Ulterior, tânăra a susținut că Edi i-ar fi cerut să se despartă de Viorel.  
Mara Bănică: Pe înregistrarea de ieri pe care eu am reascultat-o astăzi tu, Veronica, vorbind cu 

Marian, Marian te întreba cum a fost cu Edi și te ruga să faci o comparație, și tu erai foarte amuzată, și 
spuneai că e mai bine cu Marian decât a fost cu Edi. 

Mirela Vaida: E adevărat? Asta ai zis ieri pe filmuleț! 
Mara Bănică: Pe filmuleț, da. 
Mirela Vaida: I l-am dat și l-ai ascultat și tu, și soțul tău. 
Veronica Stegaru: Da. 
Mirela Vaida: Deci, tu ai fost cu Edi în preajma Crăciunului, la casă și cu Marian pe 6 ianuarie, 5 

ianuarie. 
Veronica Stegaru: 5. 
Mara Bănică: De Bobotează. 
Mirela Vaida: De Bobotează. 
Mara Bănică: Din sărbătoare-n sărbătoare. 
(...) 
S17 (rep.01:31) Mara Bănică: Deci, domnul Viorel, eu am impresia că... să ferească... câți locuitori 

sunt în comună, în Blăgești acolo? 
Viorel Stegaru: Să zic, să fie 1000, daꞌ nu cred. 
Mara Bănică: 1000, nu știu... hai să zicem bărbați 500, ziua și amantul. 
Mirela Vaida: E, hai nu! Maro, nu, nu! Haide, lasă, nu!  
Mara Bănică: O facem... 
Mirela Vaida: Hai! Stați, stați un pic! Vă rog, hai să nu ducem... 
(...) 
S17 (rep.01:55) Mirela Vaida: Nu, fii atentă! Hai să facem așa! Daꞌ, de ce i-ai zis că-l iubești pe Edi? 

Că mie aici mi se pare... Te iubesc, îi spuneai continuu te iubesc. 
Viorica Stegaru: Păi, el m-a întrebat prin telefon, că mă sunase. 
Mirela Vaida: Ce te-a întrebat? 
Mara Bănică: Dacă-l iubește. 
Veronica Stegaru: Dacă-l iubesc. 
Mara Bănică: Ia întreab-o și tu Sorin! 
Mirela Vaida: Păi... Stați așa! Vă rog! 
Veronica Stegaru: Știe soțul meu că mă suna telefonul. 
Sorin Ovidiu Bălan: Ce să-ntreb? 
Mirela Vaida: Vă rog, stați un pic! Eu vreau să vorbesc... nu, chiar vorbesc... haideți să vorbim un pic 

serios! 
Veronica Stegaru: Știa soțul meu că mă sună telefonul. 
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(...) 
 S18 (rep.43:59-47:10, sel.14-18) Prin transmisiune video directă au intervenit, din nou, socrii 

Veronicăi. Aceștia au spus că nu își vor ierta nora și nici o vor mai primi în casa lor. În acest timp, în platoul 
emisiunii, Veronica a plâns. 

(...) 
Mirela Vaida: Bun. Cei de acasă, care ne privesc, trebuie să înțeleagă, că noi am fost puși într-o 

situație foarte ciudată, pentru că la noi au venit ieri acești soți și ne-au spus că poliția de la Blăgești nu și-a 
făcut treaba pentru că ea a acuzat trei tinerei că au violat-o, că au legat-o la ochi, că au legat-o de mână, 
că au dus-o cu cuțitul, că au amenințat-o pe câmp. Deci, pentru noi ăsta a fost subiectul și ni s-a părut 
extrem de grav ca o fată furată de pe stradă, dusă într-o mașină de trei bărbați, s-ajungă într-un câmp, s-o 
ducă un șofer acasă noaptea, la poliție și după aceea acasă, mă rog, și poliția să nu facă nimic. Ăsta a fost 
subiectul nostru, că noi cu asta, în general, ne ocupăm la Acces direct. Noi n-am știut în momentul în care 
am început să facem investigații și-am trimis-o și pe colega noastră, Doina, la Bârlad, să ia punct de vedere 
de la Inspectoratul de Poliție Vaslui, să vorbească cu un purtător de cuvânt de la Bârlad, că de fapt 
Veronica n-a făcut plângere penală împotriva lui Marian. A intrat în secție, că n-avea ce să facă, dar n-a 
depus plângere. Și, mai mult decât atât, că n-a fost viol, pentru că noi am sunat și băieții pe care ea ni i-a 
dat. Și l-am sunat și pe Marian: „Măi, Mariane, cum ai scăpat dacă ai violat fata?” Și el zice: „Păi nu, 
doamnă, că uitați ce-mi scria! Păi, uitați filmare, păi uitați aia...”. De asta e foarte ciudat cum am picat noi 
și vă rog să ne-nțelegeți! Deci, noi am vrut s-o protejăm pe Veronica și să o apărăm în fața unui violator. 

Mara Bănică: Să arătăm un abuz, un eventual abuz al autorităților. 
Mirela Vaida: Și să arătăm un eventual abuz al autorităților, că poliția nu-și face treaba și-am picat 

în cealaltă parte, că de fapt Veronica îi suna pe ei și-avem și dovezile. Deci, asta este o situație extrem de 
grea pentru noi. 

(...)  
 

- Ediția din 15 ianuarie 2020 
 

Postul de televiziune Antena 1 a difuzat, în direct, în data de 15.01.2020 emisiunea 
Acces direct,  în intervalul orar 17:00 – 19:00, cu simbolul AP. Moderatoare: Mirela Vaida.  

În intervalul orar 18:10 – 18:57 a fost discutată în studio povestea soților Stegaru. 
Invitați în platou: Mara Bănică, Sorin Ovidiu Bălan, Veronica și Viorel Stegaru. 

Titluri: Răsturnare de situație în dosarul ”Soția-vulpiță”!/Telefonul soției-vulpiță, 
ascuns sub pat!/Telefonul fetei, cheia în dosarul ”soția-vulpiță”!/Amanții vulpiței? Câtă 
frunză, câtă iarbă!/Al cui e copilul soției-vulpiță?/Mama soției-vulpiță intră în scenă cu 
acuzații!/Mama soției-vulpiță, pipăită de ginerică?/Mama își salvează fiica-vulpiță?/Adevărul 
soției-vulpiță! Verdictul detectorului! 

 

Redăm din raportul de monitorizare: 
Sel.1, 00:18 Se prezintă un scurt material cu rezumatul subiectului:  

 

Moderatoarea Mirela Vaida oferă amănunte despre ce se va discuta legat de subiectul soților Stegaru: 
Vă spuneam că ies detalii cumplite în povestea soției de 22 de ani care a acuzat că ar fi fost violată după un 
scenariu demn de filmele cu mafioți. Dacă până acum telefonul fetei era de negăsit, chiar din ziua 
presupusului ei viol, astăzi, colegii mei au găsit telefonul și tot astăzi o să stăm de vorbă și cu mama 
Veronicăi, o mamă care vine și ea cu acuzații foarte grave, de data asta împotriva soțului fiicei sale. Despre 
ce este vorba mai exact, dar și rezultatul testului poligraf pe care Veronica l-a făcut, le vom afla pe toate 
astăzi. 

Mama lui Viorel, Ilinca Stegaru, vorbește în direct din locuința ei și spune că a găsit sub pat telefonul 
despre care Veronica a spus că i l-au furat băieții. Mirela Vaida întreabă dacă sunt lucruri urâte, grave, 
compromițătoare în acest telefon. 

Mirela Vaida: Ai lucruri compromițătoare, ai lucruri urâte în telefon? Adică eu cred că bunica o fi 
intrat să vadă, ai lucruri urâte acolo? Ai mai vorbit și cu alți bărbați în afară de Edi? Zi acum tot … În 
afară de Edi și de Marian ai mai vorbit și cu alți bărbați pe Facebook? (…) 

Mirela Vaida: Dar dumneavoastră ați găsit ceva în telefon, poze și alte lucruri, doamna Stegaru? 
Ilinca Stegaru: Da, e plin telefonul de mesaje. Fotografii, fel de fel, cu ochelari verzi, cu o perucă 

verde  … în toate felurile … 
(…)  
Mirela Vaida: Dar alte poze compromițătoare ați găsit? Poze deocheate, cum le zicem noi? 
Ilinca Stegaru: Da, da, da. 
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Veronica: Dar nu dezbrăcată. 
Mirela Vaida: Cu cine? Cu ea sau cu cine? 
Ilinca Stegaru: Numai oleacă, numai oleacă, ești cu cracii goi! Numai cu cracii goi ești! 
Mirela Vaida și Mara Bănică o întreabă pe Veronica, în mod repetat și insistent, dacă Viorel este tatăl 

copilului, dacă a mai fost cu vreun alt bărbat în timp ce era împreună cu Viorel, dacă a mai fost vreodată 
gravidă, dacă este gravidă în prezent, în ciuda răspunsurilor negative ale Veronicăi. Veronica a spus chiar că a 
făcut un test de sarcină care a ieșit negativ. 

Sel.1, 10:45 Ilinca Stegaru: Ea se duce cu băieți, o să rămână gravidă și o să-i umple casa de copii 
că sunt ai lui Viorel Stegaru. 

Mirela Vaida: Aoleu, stați așa un pic, dar copilul pe care îl aveți acum este al lui Viorel, nu? 
Veronica: Da, cu Viorel l-am făcut. 
Mirela Vaida: Sigur? 
Veronica: Sigur, doamnă! 
Mirela Vaida: Poate mai face și vreun test de paternitate și mai iese și altă minune. 
Veronica: Nu. Sigur. Fata e a lui Viorel, doamnă! 
Mirela Vaida: Ai mai zis așa că sigur și alte lucruri și s-au adeverit că … 
Veronica: Nu, fata-i a lui Viorel. 
Mara Bănică: Dar ai mai fost cu vreun băiat când erai cu Viorel? Ai mai fost sau nu ai mai fost? 
Veronica: Nu. 
Mara Bănică: Ai mai fost sau n-ai mai fost? 
Veronica: Nu, n-am mai fost, decât cu bărbată-miu. 
Mirela Vaida: Dar ai mai fost vreodată gravidă? 
Veronica: Nu, decât prima dată când am rămas … 
Mirela Vaida: Și singura dată? 
Veronica: Da, singura dată. 
Mirela Vaida: Cumva acum, eu știu de ce te întreb, cumva acum ești gravidă? 
Veronica: Nu. 
Mirela Vaida: Sigură ești?  
Veronica: Sigur. 
Mirela Vaida: Ești sigură? 
Veronica: Mi-a ieșit o liniuță, atâta, că am făcut testul. 
Mirela Vaida: Ai avut dubii după ce s-a întâmplat săptămâna trecută pe câmp cu băieții, ți-a fost 

frică? 
Mara Bănică: Mai devreme de săptămâna trecută, ferească Dumnezeu. Știi ce zic. Că nu este după a 

doua zi testul, nu iese pozitiv, tre să treacă … 
Mirela Vaida: Hai, spune, ai avut dubii că s-ar putea să fii însărcinată? 
Veronica: Da. 
Mirela Vaida: Cu cine? Cu Marian, cu … nici tu nu știi … 
Sorin Ovidiu Bălan: Cu câmpul, cu ogorul patriei. 
Mirela Vaida: Vă dați seama, treaba-i serioasă pentru că, Doamne ferește, puteai să rămâi și  
însărcinată. Viorel pare băiat bun … 
Se difuzează o înregistrare video în care un bărbat, Iustin, stă de vorbă cu un reporter despre cum a 

cunoscut-o pe Veronica și ce relație a avut cu ea. Spune că Veronica îl plătea să se culce cu ea, să vorbească 
sau să stea cu ea. Iustin mai spune că Veronica i-a trimis mai multe poze, în unele fiind dezbrăcată. Veronica 
recunoaște că i-a trimis o astfel de poză. 

Se discută iarăși dacă Viorel este tatăl copilului. Mara Bănică o întreabă în mod repetat pe Veronica 
dacă copilul e al lui Viorel, deși aceasta spune că da de fiecare dată: 

Mirela Vaida: Dar Iustin a mai zis ceva, că zice fata asta pe care tu o ai, zice, nu seamănă deloc cu 
Viorel. Viorel spune că ar trebui ca Veronica să recunoască cu cine a făcut copilul. 

Veronica: Fata e cu tine! 
Mara Bănică: Nu o să spună, Viorel. Ei îi e greu să recunoască, ea tot speră că nu se mai află în 

plus chestia asta. 
Veronica: E cu bărbată-miu fata! Aicea recunosc! 
Mara Bănică: Asta ar fi culmea! 
 
Mara Bănică: Dar de ce nu faci un test din acesta de paternitate? 
Viorel: Acesta o să îl fac! 
Mara Bănică: Cel mai simplu! Tu ești de acord să facă test? 
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Veronica: Da. 
Mara Bănică: Și dacă nu e al lui? 
Veronica: Și dacă e a lui? 
Mara Bănică: Și dacă nu e? 
Veronica: Eu sper să fie al lui. Că el al lui. Cu el … 
Mirela Vaida: A, tu speri! Dar numai un test de paternitate, dacă tu ceri un test de paternitate, poți 

să afli dacă e al tău sau nu.  
Mara Bănică: Am făcut la facultate tehnica interviului! 
Mirela Vaida: Tu speri că e al lui, dar zi-mi drept, înainte să rămâi însărcinată, ai fost doar cu soțul 

tău sau ai mai fost și cu alți băieți? 
Veronica: Nu, cu alții nu am fost! 
Mirela Vaida : Eu înțeleg cumva, tu din disperarea de a nu fi prinsă cu minciuna, ai început să 

ascunzi. Și când au venit peste tine, săraca de tine, nu ai mai putut să le mai oprești. De aia zic, că mai bine 
terminăm odată tot și îți vezi și tu de viață, liniștită, poate Viorel te iartă de acum încolo și vă clădiți 
amândoi familia, vă luați fata … 

Mirela Vaida crede că Veronica poate avea și o problemă care trebuie discutată cu un psiholog. 
Mara Bănică este de aceeași părere, spunând că poate fi vorba despre nimfomanie în cazul Veronicăi. 

Mirela Vaida: La ea cred că mai e și o problemă, nu știu, cred că ar trebui discutat cu un psiholog 
… 

Mara Bănică: Cu un psiholog, poate e nimfomanie, vorbesc serios … 
Mirela Vaida: Ori nimfomanie, ori … Poate la ea e o trauma de la ea din copilărie. 
Mara Bănică: Săraca, amărâta, cu siguranță a avut! 
Veronica este întrebată iarăși dacă Viorel este tatăl copilului. 
Mirela Vaida: Dar ce zicea soru-sa, că nu seamănă copilul cu Viorel? 
Veronica: Da, că nu seamănă copilul cu Viorel. Și tanti aia a spus că copilul seamănă cu Viorel. 

”Tu nu vezi că seamănă cu Viorel”? 
Mirela Vaida: Dar tu nu ești sută la sută sigură că-i copilul lui Viorel? 
Veronica: A zis că-i fata lui Viorel, a spus așa vecina. 
Mara Bănică: Păi trebuie să-ți spună cineva sau știi tu? 
Mirela Vaida: Dar ia zi tu drept, a cui ar mai fi putut fi fata? Dacă nu era a lui Viorel, a cui putea să 

fie? A lui Marian? 
Veronica: Nu. 
Mirela Vaida: A lui Edi? 
Veronica: Nu. A lui Viorel. 
Mirela Vaida și Mara Bănică o întreabă insistent iarăși pe Veronica dacă este însărcinată și când a făcut 

ultima oară dragoste, astfel încât să își dea seama dacă testul de sarcină a fost făcut corect. 
Mirela Vaida: Mama ta zice că ea te primește, dar dacă tu ești însărcinată cine știe cu cine, la ea 

acasă nu ai ce să cauți. 
Veronica: Nu sunt! 
Mara Bănică: Trebuie să treacă o perioadă de timp, fata mea … știu că ai făcut … 
Mirela Vaida: Ia zi, iartă-mă că acum te întrerup … 
Veronica: Am făcut de două ori testul acasă și nu sunt. 
Mirela Vaida: Știu, dar ultimul act, ultimul act când a avut loc? 
Veronica: Adică cum? 
Mara Bănică: Ultima partidă de amor!  
Mirela Vaida: Când a avut loc?  
Mara Bănică: Cu soțul, cu amantul, cu Marian. 
Mirela Vaida: Cu cine a avut, cu un băiat. Cu cine, când a avut loc? 
Mara Bănică: Când? Aseară? 
Mirela Vaida: Când? Nu-ți mai aduci aminte? 
Viorel: Doamnă, ultima a fost că ăștia, cu indivizii ăștia. (…) 
Mara Bănică: Zi-i măi, ca să știm! Mai demult? 
Mirela Vaida: Deci ultima oară a fost cu băieții ăștia? Pe 5 ianuarie? Stai un pic. Că dacă-i din 5, 

astăzi suntem în 15. 
Mara Bănică: Fata zice că a mai făcut și cu soțul. 
Mirela Vaida: După 10 zile e prea devreme. E prea devreme, trebuie să mai aștepți un pic. Hai că 

intrăm în detalii din astea, dar nu avem ce face. 
Mara Bănică: Nu, dar trebuie să știm, adică … 
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Mirela Vaida: Trebuie să știm! 
 

- Ediția din 16 ianuarie 2020 
 

Postul de televiziune Antena 1 a difuzat, în direct, în data de 16.01.2020, în intervalul 
orar 16:55-18:57, emisiunea Acces Direct. Emisiunea s-a difuzat cu semnul de avertizare 
AP. Moderatoare: Mirela Vaida. 

Invitați în studio: Mara Bănică, Sorin Ovidiu Bălan, soții Viorel și Veronica Stegaru; 
Ioana Tănase-psiholog; Ilinca și Dumitru Stegaru, socrii Veronicăi, (transmisiune video 
directă); Marian, tânărul acuzat de Veronica de viol (transmisiune video directă); bărbat 
anonim, ce se declară posibilul tată natural al fetei Veronicăi (înregistrare audio și direct 
telefonic), Samuel Victor (direct telefonic), Ionuț, un bărbat ce declară că ar fi întreținut 
relații intime cu Veronica (direct telefonic). 

În această ediție au fost difuzate noi informații despre cuplul Viorel-Veronica Stegaru: 
Veronica a cerut divorțul lui Viorel dorind să fie liberă din nou; Viorel nu dorește să o lase să 
divorțeze, deși acest lucru este dorit și de socrii Veronicăi, socri care nu mai doresc să o 
primească acasă; discuții în contradictoriu între Veronica și socrii acesteia cu privire la 
creșterea copilului și custodia în caz de divorț; declarațiile mai multor bărbați, înregistrate 
sau în direct în emisiune, cu privire la întâlniri sau relații intime între aceștia și Veronica. 
Unele declarații sunt negate cu vehemență de Veronica; discuții cu privire la o posibilă 
sarcină pe care Veronica ar ascunde-o, sarcină rezultată în urma relațiilor intime avute cu 
unul din bărbații pe care aceasta i-a acuzat de viol; Veronica a aflat în direct, în urma unui 
test de sarcină efectuat înaintea emisiunii, că ar fi însărcinată.  

 

În studio s-au făcut comentarii cu privire la Veronica Stegaru și viața personală a acesteia. 
Redăm din raportul de monitorizare: 
Sorin Ovidiu Bălan: Păi stai să îi dăm un test, vrei să iei și copilul cu tine la mama ta? 
Veronica Stegaru: Nu, că nu am condiții. 
Mara Bănică: Vrei să îți trăiești viața? 
Veronica Stegaru: Să rămân la părinții mei. 
Mara Bănică: Vrei să îți trăiești viața? 
Veronica Stegaru: Nu cu altcineva. Să stau… 
Mara Bănică: Singură? 
Veronica Stegaru: Da. 
Mara Bănică: Poți? 
Veronica Stegaru: Da. 
Sorin Ovidiu Bălan: Încearcă la o mănăstire, ca să nu îi deranjezi pe ai tăi. 
(...) 
        Sorin Ovidiu Bălan: Tu ești sigur că nu a primit vreun telefon? Tu ești sigur că se duce la 

maică-sa acasă? 
Viorel Stegaru: Asta nu știu. 
Sorin Ovidiu Bălan: Dacă divorțezi, nici nu te mai interesează. Dar vreau să spun, schimbarea asta 

de atitudine, eu nu cred că se duce la maică-sa, se duce o zi, două la maică-sa, dar a treia nu cred. 
Mara Bănică: Păi dacă va deveni o femeie liberă, problema ei unde se duce. 
Sorin Ovidiu Bălan: Așa că ești o femeie liberă, după ce ți-ai bătut joc de unul cinci ani de zile și ai 

abandonat un copil? Ești o femeie liberă?  
 Mara Bănică: Dar tu ai placă, proteză? Ai vreo problemă la dinți? Ai paradontoză? 
Veronica Stegaru: Nu. 
Mara Bănică: Ce râde tata-socru, socrii tăi râd, nu sunt atât de… se amuză și ei. 

 

Viorel Stegaru: Până la 20, mai are.   
Mara Bănică: Ai zis 5, acum vrei 20? Intrăm în vacanța de Paște cu tine aici. 
A fost difuzat un material în care apare Veronica Stegaru dansând în fața unei camere video ce o filma,  
Veronica Stegaru parepe ritmurile unei manele cu următorul text: Da, am timp de poezii!/Te vreau și 

deja știi/Să facem nebunii/Cu tine amor de zi/La mine în dormitor/Să te mângâi ușor/Să te mângâi ușor/Să te 
alin puișor/Și să facem amor/Zăpăcește-mă/Te ascult/Strânge-mă/Normal/Ești nebună rău/Fă ce vrei și cum 
vrei/Arăți prea bine/Poezii ca-n filme/Mamă ce aș face cu tine/Le spargi pe toate/Ești raritate/Ești mare, 
mare, bunătate/ Ai corpul distrugător/Nu scapi de mine/Nici eu de tine/Până nu facem amor. 
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 a-și ridica la un moment dat tricoul, fiind filmată apoi de la umeri în sus. 
Mara Bănică: Da, dar dansează frumos. (...) 
Mara Bănică: Vulpiță măi, vulpiță. 
În emisiune asistenta TV a adus un test de sarcină care l-a prezentat ca fiind făcut de 

Veronica Stegaru înainte de emisiune pentru a se confirma existența unei sarcini rezultate în urma 
relațiilor intime avute cu bărbatul acuzat de aceasta că ar fi violat-o. 

... 

Veronica Stegaru: Da.  
Emily: Testul este la mine, într-adevăr. Am să ți-l dau să îl vezi. (asistenta TV se îndreaptă către 

Veronica pentru a-i arăta un test de sarcină). 
... 
Viorel Stegaru: Da, 5 ianuarie. 
         Emily: Rezultatul testului este acesta, hai să vedem. Să te las pe tine să îl deschizi.  
... 
        Emily: Din păcate sau nu. 
... 
Viorel Stegaru: Problema dumitale de acum înainte ce faci. 
Sorin Ovidiu Bălan: Emily, las-o. Zi și mie, că eu nu înțeleg ce scrie acolo? 
Viorel Stegaru: E însărcinată. Se vede, acum e însărcinată. I-au apărut două  liniuțe acolo, îi treaba 

ei ce face de acum înainte. 
 

- Ediția din 17 ianuarie 2020 
 

Postul de televiziune Antena 1 a difuzat, în direct, în data de 17.01.2020, în intervalul 
orar 16:57-18:57, emisiunea Acces direct, cu semn de avertizare AP.  

Titluri (cu privire la subiectul reclamat): SOȚIA-VULPIȚĂ, GEST DISPERAT!; 
SOȚIA-VULPIȚĂ, LA ANALIZE DE SÂNGE! E GRAVIDĂ?; SOȚIA-VULPIȚĂ, GRAVIDĂ? 
CU SOȚUL SAU CU AMANȚII?; VULPIȚA ȘI SOȚUL, DIVORȚ SAU ÎMPĂCARE?; 
PĂRINȚII VULPIȚEI, DISPĂRUȚI! ÎȘI RENEAGĂ FIICA?; SOȚIA-VULPIȚĂ, PĂLITURĂ 
CRÂNCENĂ DE LA SOCRI!; VOCEA SATULUI! SOȚIA-VULPIȚĂ ÎNCINGE SPIRITELE!; 
SOȚIA-VULPIȚĂ ȘI VIOREL, ÎN JACUZZIUL IUBIRII!; VULPIȚA, DE LA DIVORȚ, LA 
DECLARAȚII DE DRAGOSTE; VULPIȚA ȘI SOȚUL, INIMIOARE ȘI ȘAMPANIE DE 
COPII!; SOȚIA-VULPIȚĂ A FĂCUT ANALIZE DE SÂNGE! E GRAVIDĂ?; VULPIȚA – 100% 
NU ESTE GRAVIDĂ!; VULPIȚA ȘI VIOREL, IUBIRE PÂNĂ LA ADÂNCI BĂTRÂNEȚI. 

În ultima parte a emisiunii, în intervalul orar 17:46-18:57, s-a discutat despre relația 
dintre soții Veronica și Viorel Stegaru, dar și despre relația Veronicăi cu socrii și părinții, 
despre posibila sarcină a Veronicăi și momentele romantice petrecute de cei doi soți în 
jacuzzi. 

Au fost difuzate imagini în care cei doi soți aflați în jacuzzi se îmbrățișau, se mângâiau și se 
sărutau, soțul Viorel care turna șampanie în pahare. 

Mirela Vaida, după intrarea în platoul emisiunii a soților Stegaru s-a adresat acestora: Am înțeles că 
aseară ați avut niște momente extrem de romantice. E adevărat? Aseară sau când ați fost la jacuzzi? 

Viorel: Astăzi… 
Mirela Vaida: … jacuzzați… ați băut și șampanie… 
(...)  
Mirela Vaida: Înainte de toate, însă, noi am încercat după o săptămână grea să le creăm și lor un 

cadru extrem de romantic pentru că tu, ieri, Veronica, așteptând să intri în emisiune, i-ai văzut pe Miss 
Irina și pe Raffaello ce frumos se giugiuleau ei în jacuzzi cu șampania în mână. Pentru că ai fost atât de 
dornică de astfel de experiențe care pentru voi, cu siguranță că sunt în premieră, noi ne-am gândit să vă 
facem această bucurie. Cum v-ați bucurat voi la jacuzzi vedem imediat! 

A fost difuzat un material înregistrat cu cei doi soți aflați în jacuzzi. În imaginile prezentate s-a 
văzut cum soții se îmbrățișau, se mângâiau, se sărutau și formau inimioare cu degetele de la mâini și 
cum soțul Viorel desfăcea sticla de șampanie și turna în pahare. 

Mirela Vaida: (…) am văzut înainte de pauză acel filmuleț în care cei doi guguștiuci care își făceau 
inimioare în jacuzzi s-au relaxat acolo. 

A fost difuzat un material înregistrat în legătură cu faptul că Veronica Stegaru a mers să își facă analize 
de sânge pentru a vedea dacă se confirmă sarcina, după cum indicase testul de sarcină făcut în ediția Acces 
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direct din data de 16.01.2020. Au fost prezentate imagini din emisiunea Acces direct din data de 
16.01.2020 cu Veronica Stegaru având lacrimi în ochi în timp ce se uita la testul de sarcină care indica că ar fi 
însărcinată. 

Mirela Vaida a vorbit despre lipsa educației sexuale, despre pericolul la care s-a expus Veronica, 
necesitatea ca mamele să vorbească cu fiicele lor pentru a nu ajunge în asemenea situații deoarece fetele sunt 
cele care suferă fizic și psihic. De asemenea, i-a atras atenția acesteia cu privire la problemele care au apărut 
pentru că nu s-a protejat.  

Prezentatoarea Mirela Vaida  a afirmat că foarte mulți bărbați dau mesaje și au venit s-o caute pe 
Veronica, dar și că foarte multă lume ne spune să avem mare grijă la Veronica pentru că e tânără, e naivă, e 
frumușică și e o materie foarte bună pentru export.  

Mirela Vaida a avertizat-o pe Veronica cu privire la comportamentul bărbaților și la pericolul de a fi 
traficată. 

S-a intrat în legătură video directă cu socrii Veronicăi, Ilinca și Dumitru Stegaru. Doamna Ilinca i-a 
reproșat Veronicăi că i-a făcut de râsul satului, că a plecat noaptea de acasă și i-a adresat următoarele expresii: 
Oglinda golanilor; Ai plecat la iubit cu golanii; Atunci ești tu bună să te duci după golani, că pe Viorel îl 
atămâi cum vrei tu! (…) Te-o trimis Viorel la bărbați? Te-o trimis Viorel la bărbați? .... Lasă-i mintea lui 
liberă așa, că el nu-i băiat din gunoaie. Nu-i băiat de gunoaie, să știi!  

Soacra Veronicăi a apreciat că (…) Veronica o să ducă să se mai hârâie cu Stănică, cu Brănică și 
Viorel o să crească copiii băieților străini. 

Veronica a replicat: N-am să mă mai hârâi cu nimeni! 
(...) 
Ilinca Stegaru: Era obosită… venise de la harmăsari, nu?…  
Veronica: Veneam de la harmăsar… 
A fost difuzat un material înregistrat în care două localnice au fost intervievate de reporterul Acces 

direct. 
Una dintre localnice a fost de părere că ... Da e o poamă bună tot nu se alege… (…) N-o mai avut 

relație cu soțul ei și sigur că e… na!, de prin buruiene. (…) Înșiri tu atâția… El când o prins-o o dată, de 
două – trei ori… pune-i (neinteligibil) pe dânsa. Cum îi el și cum îi ea… (…)  O fost din cale-afară lăsată, el o 
pierdut frâul și poate că de dragă ce i-o fi fost o lăsat-o, așa, în voia ei și femeia… spune un proverb… nu 
toate… femeia-i poale lungi și minte scurtă… 

Mirela Vaida: Veronica, toată lumea spune așa… că năravul din fire n-are lecuire. Sorin râde-aici și 
el… 

Sorin Ovidiu Bălan: Tu spui că a scăpat hățurile din mână Viorel, da și Veronica sare ca murga în 
hățuri, așa… știi?... ca să păstrăm proporțiile cabaline… 

Mirela Vaida: Eu cred că lui de-aia-i place așa, știi? 
Mirela Vaida a sfătuit-o pe Veronica să comunice și s-o educe pe fiica ei. 
Sorin Ovidiu Bălan a făcut referire la comentariile pe care le-a citit în legătură cu cazul soților Veronica 

și Viorel, comentarii în care se apreciază că vinovați sunt emisiunea ”Acces direct”, cei care au vorbit pe acest 
subiect, soțul Viorel, Veronica fiind o fată necăjită. 

După aflarea rezultatului analizelor de sânge care au arătat că Veronica nu este însărcinată, s-a reluat 
legătura video directă cu socrii Veronicăi. Părinții lui Viorel au persistat în decizia lor de a nu o mai primi pe 
Veronica acasă, reproșându-i din nou că i-a făcut de râs. 

Ilinca Stegaru: Băiatul meu a fost cuminte. El o dormit în casă, n-o plecat la ciocan sau la băcani. 
Bebe Mihăescu: Nu vorbiți așa urât că-i vorba și de băiatul dumneavoastră. 
(...) 
Ilinca Stegaru: Ai dat bani la golani tu? 
Dumitru Stegaru: Ce-ai făcut, fă? Dădeai bani ca să nu spună mie? Asta ai făcut? Eu plecam cu 

vaca, tu plecai cu golanii? 
Veronica: Plecam cu golanii… 

 

- Ediția din 20 ianuarie 2020 
 

Postul de televiziune Antena 1 a difuzat, în direct, în data de 20.01.2020, în intervalul 
orar 16:57-18:57, emisiunea Acces direct, cu semn de avertizare AP.  

Titluri (cu privire la subiectul reclamat): VULPIȚA ȘI VIOREL, SCANDAL 
MONSTRU CU SOCRII!; VULPIȚA ȘI VIOREL, 24 DE ORE DE GROAZĂ!; VULPIȚA ȘI 
VIOREL, DRUMUL SPRE CASĂ DULCE CASĂ!; VULPIȚA ȘI VIOREL, CU ÎNCREDERE 
SPRE VASLUI!; ATACUL SOCRILOR! VULPIȚA ȘI VIOREL, ÎNCOLȚIȚI!; BLĂGEȘTI: 
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VULPIȚA CAPTIVĂ ÎN CUȘCA RĂZBOIULUI; INCREDIBIL! MAMA I-A RUPT HAINELE 
LUI VIOREL!; VIOREL, LA UN PAS SĂ FIE RĂPIT DE LÂNGĂ VULPIȚA!; VIOREL N-A 
CEDAT: VULPIȚA PÂNĂ LA MOARTE!; BĂTĂLIE CRUNTĂ! SOCRUL O MĂNÂNCĂ PE 
VULPIȚĂ?; EVADAREA DIN BLĂGEȘTI – VULPIȚA ȘI VIO AU SCĂPAT VII; AIANȚA 
SECRETĂ A CUSCRILOR?; VULPIȚA, DISPERATĂ! SOCRII NU-I DAU FIICA!; SOACRA-
URAGAN A ZBÂRLIT-O PE VULPIȚA! 

Titrat pe banda afișată în partea de sus a ecranului: URMEAZĂ: ATACUL 
SOCRILOR! VULPIȚA ȘI VIOREL, ÎNCOLȚIȚI! (rep 59.22, sel 20-16 – rep 09.56, sel 20-17; 
rep 28.02 – 46.40, sel 20-17); URMEAZĂ: REACȚII ȘOCANTE, DUPĂ SCANDALUL 
MONSTRU! (rep 46.40, sel 20-17 – rep 27.57, sel 20-18) 

Potrivit raportului de monitorizare, în ultima parte a emisiunii, în intervalul orar 17:27-18:57, s-
a discutat despre cazul soților Veronica și Viorel Stegaru, vizita acestora la Blăgești la casa 
părinților lui Viorel pentru a-și lua copilul și câteva lucruri personale, dar și pentru a avea o ședință 
de familie; întâlnirea dintre cele două familii care s-a transformat într-un adevărat scandal. 

Au fost prezentate câteva imagini în legătură cu ceea ce va fi în continuare în emisiune, 
respectiv câteva cadre cu scandalul dintre Veronica și Viorel, pe de o parte și socrii Veronicăi, pe de 
altă parte (moment difuzat la ora 17:46). Expresiile injuriase sau licențioase au fost bipate. Au fost 
difuzate imagini cu Veronica, speriată, care plângea. 

Voce din off: Soția-vulpiță și Viorel, bătaie cruntă cu părinții lui. Ce s-a întâmplat când cei doi 
soți au vrut să-și ia fiica, vezi imediat! 

Întâlnirea dintre cele două familii Veronica și Viorel Stegaru, pe de o parte și părinții lui Viorel, 
pe de altă parte s-a transformat într-un scandal cu îmbrânceli, lovituri, țipete, acuzații și amenințări. 
Expresiile injurioase sau licențioase au fost bipate. În unele imagini, Veronica a fost prezentată 
plângând. 

Mara Bănică: Aaa, și tu ești asistată social? 
Mirela Vaida: Păi eu ce zic? Amândoi sunt asistați social. Eu ce spun? 
... 
Mara Bănică: Am înțeles, dragă! Eu te întreb altceva. Du-te la muncă! Dacă nu, du-te la puf! Iartă-mă 

că sunt directă… 
Mirela Vaida nu a intervenit. 
... 
Pe parcursul emisiunii în studio au fost făcute comentarii cu privire la viața intimă/moralitatea 

Veronicăi Stegaru și a lui Viorel Stegaru. 
Redăm din raportul de monitorizare: 
Mirela Vaida:  (…) Am aflat că, de fapt, violul n-a fost viol, că n-a fost unul singur, c-au fost mai multe 

și erau de bună-voie la invitația ta. 
... 
Mirela Vaida: Da tu ai zis c-o ierți pe soția ta că ți-o greșit numai o dată. 
Viorel: Da.  
(...) Mirela Vaida: Păi, nu… noi nu ne gândim la astea minore… Eu zic așa… dacă ea zici că ți-a greșit 

numai o dată, da o dată cu mai mulți… practic, ea ți-a greșit numai o dată sau de mai multe ori? 
Viorel: Nu. Nu… atât… singura asta… 
Mirela Vaida: O dată, da cu mai mulți… Bun… 
Viorel: Da, da, da… 
Mara Bănică: Măi, Viorele… hai să ne… S-a greșit o dată cu Edi, o dată cu Marian… o dată cu 

Iustin… 
Viorel: Păi nu… eu le-am inclus pe toate… 
Mirela Vaida: I-a luat la pachet… 
Mara Bănică: Tu i-ai luat 3 în 1… ca cafeaua, iartă-mi cacofonia… 
.... 
Viorel: Da, da, da… pe toți la un loc…  
Mara Bănică: Nu-i așa…   
Ilinca Stegaru: Băietul are părinți… fata să meargă la părinții ei acasă și scrie divorțul mare pe fruntea 

ei. Ne-o făcut de râs. E vedetă la televiziune și-o (bip) și porcii prin Blăgești. (neinteligibil) 
... 
Ilinca Stegaru: Du-o la produs! Du-o la produs! Du-o la produs c-o făcut râs în sat!  
... 
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Dumitru Stegaru: Dacă vă uitați în telefon ce are, vă speriați! 
Reporter: Da ce are acolo?  
Dumitru Stegaru: Eee… ha! Eu stăteam cu fata la vale și în casă făcea exhibiții. Eu mă duceam și 

pășteam vaca, adormea fata și pleca după iubit. 
... 
Ilinca Stegaru: Da… trebuia să te (bip) copac în pădure și mureai acolo! 
... 
Ilinca Stegaru: Da! Ești vedeta-vulpița și-n Blăgești ești… Vedeta Blăgeștilor – oglinda golanilor! 
... 
Ilinca Stegaru: Da nu te-o depistat? Nu te-o depistat? Tu cu gura ta ai spus. Cunosc pe Edi… Păi nu 

știu… Da de câte ori te-oi culcat? O singură dată… Nu tu ai dat cu gura ta…? 
Veronica: Unde am spus că m-am culcat cu el o singură dată? 
Ilinca Stegaru: Fă, da la televizor ce spuneai, fa, la ”Acces direct” acolo? O singură dată am avut de-a 

face cu el. 
... 
Ilinca Stegaru: Nu vreau! Fata am dus-o... fata am dus-o la produs de mult, nici n-o mai ai… Pân' la 

ziua stau aicea… 
... 
Ilinca Stegaru: Nici mă-ta nu te-a trimis la golani, nici eu nu te-am trimis la golani. Ai plecat singură 

după hărmăsari. Da… singură… 
... 
Ilinca Stegaru: Ce-ai să spui, fă? De-asta te-ai dus obosită și te-ai culcat acolo și ai întins picioarele 

pe nașă-tu cât este de lung? 
Veronica: Unde am întins picioarele? 
Ilinca Stegaru: Păi o spus… 
Veronica: Da el de ce-o umblat undeva? 
Ilinca Stegaru: Cine? Nașă-tu? 
Veronica: Da! Mi-o pus mâna… 
Ilinca Stegaru: Doamne… Auzi, mă… să-l sunăm… Când ai întins picioarele că erai obosită… 
Veronica: Da… am întins picioarele acum… 
Ilinca Stegaru: Da ce căutai hărmăsar? 
Veronica: Da…. Hărmăsar… 
Mara Bănică, după difuzarea imaginilor înregistrate cu scandalul dintre cuplul Veronica și Viorel 

Stegaru și părinții lui Viorel, și-a exprimat dezaprobarea față de ceea ce a văzut și le-a spus Veronicăi și lui 
Viorel că nu au ei dreptul să țipe la părinți. De asemenea, i-a transmis un mesaj lui Viorel de la mama lui în 
sensul că aceasta își va primi fiul acasă când se va hotărî să se ducă el, iar Veronicăi i-a spus să se ducă la 
mama ei și să mai lase să treacă un timp pentru ca lucrurile să se liniștească. 

Viorel a replicat: Ei spun așa, da eu îi știu… eu îi cunosc… 
Mara Bănică: Tu ești deștept… îți dai seama de toate… tu știi mersul, doar nevasta te-a înșelat cu tot 

satul, da în rest tu ești inteligent, știi tot… 
Viorel: Da eu îi știu… Doamnă, eu-i știu ce le poate capul… 
... 
Mirela Vaida: Eu vreau să vă întreb ceva… E adevărat că fetița lor spunea ”Paul vrea să îmi mănânce 

burtica.”? 
Dumitru Stegaru: Da, doamnă, da.  
Veronica: Nu cred. 
Mirela Vaida: Auzi, da cine-i Paul? E băiatul acela de care-am vorbit noi că am zis că începe numele 

lui cu ”P”? 
Mara Bănică: Deci a găsit mama-soacră un mesaj în telefon de la acest Paul c-o așteaptă pe Veronica 

să-i de o bere la birtul din sat… reproducea dânsa… 
Mirela Vaida: Așa… A-ha! Și o chema Paul…  
Mara Bănică: Îl cheamă Paul. 
Mirela Vaida: Și fetița ta spune ”Paul a zis că îmi mănâncă burtica.”? (…) 
... 
Viorel: Și, drept mulțumire, ei ce fac? 
Mara Bănică: ... Păi tu te-ai dat la soacră-ta. Te-ai îmbătat și ai pipăit-o pe picior. 
... 
Mirela Vaida: Tu te uiți, mă, la tine în oglindă? Tu ești sănătos? 
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... 
Mirela Vaida: Auzi, Veronica, e adevărat cu nașul ce zicea tata-socru? Că nașu'... nu știu ce zicea ceva 

cu picioarele… Tu ai spus că și el…  
Veronica: Păi nu… el mi-a pus picioarele peste el…   
Mirela Vaida: Ce-o făcut?  
Veronica: El mi-o pus picioarele peste el. Mi-o luat picioarele mele și mi-o pus peste el.  
Mirela Vaida: Da ce naș aveți voi? 
Sorin Ovidiu Bălan: Unul care umblă la picioarele finei. Ce fel de naș…  
... 
Mirela Vaida: Da era să rămâi însărcinată… noroc că te-am dus noi la analize… Cum zici că nu-ți mai 

trebuie? Păi te-ai protejat cu vreunul din băieții ăia cu care ai avut relații intime? 
Veronica: Nu… 
Mirela Vaida: Și dacă te lăsa fiecare însărcinată? 
Mara Bănică: Sau te îmbolnăvea de vreo boală venerică și o dădeai și lui Viorică și mai făceai și-un 

copil bolnav și-ăla?  
... 

Dumitru Stegaru: Să se ducă în casele pustii unde stăteu… p-unde se călăreau… acolo să se ducă… 
 Reporter: Am înțeles… Acolo a fost cu altul? 

Dumitru Stegaru: Da cum dar?  
... 
Au fost făcute comentarii ironice/referiri la educația Veronicăi Stegaru: 
Mirela Vaida: Auzi, oricum… ți-ar sta mai bine să-ți pui un pic de cenușă în cap… Știi ce înseamnă 

asta? Nu să iei cenușa din vatră să ți-o pui în cap… 
Veronica: Nu, știu… 
Mirela Vaida: Înseamnă să fii un pic mai umilă pentru că situația asta este extrem de grea pentru ei… 
... 
Ilinca Stegaru: Acum dacă ești deșteaptă… tu vezi că nu știi din septembrie până-n octombrie câte luni 

sunt…  
Veronica: Da… nu știu… 
De asemenea au fost făcute amenințări la adresa cuplului Veronică și Viorel Stegaru: 

 

Ilinca Stegaru: În Blăgești n-ai ce căuta! Dacă vii, eu îți fac capăt! În Blăgești nu ai ce căuta! Du-te, 
băiete, peste șapte sate și șapte hotare! 

... 
Ilinca Stegaru: Laurențiu lui Chiriaș, dacă te prinde, o zis că îți dă dinții jos! I-ai făcut muierea 

răutate (bip) cum i-oi fi făcut-o? 
... 
Dumitru Stegaru: Taci din gură că intru la tine cu totul, fă! Intru la tine cu totul! 

 

- Ediția din 21 ianuarie 2020 
 

Postul de televiziune Antena 1 a difuzat în direct, în data de 17.01.2020, în intervalul 
orar 16:57-18:57, emisiunea Acces direct, cu semn de avertizare AP.  

Titluri (cu privire la subiectul reclamat): VEȘTI CUMPLITE PENTRU SOȚIA-
VULPIȚĂ ȘI VIOREL!; FIICA VULPIȚEI-VIZITĂ SURPRIZĂ! VERONICA O PIERDE?; 
SOACRA-URAGAN, DEZVĂLUIRI DESPRE FIICA VULPIȚEI; SE DECIDE SOARTA 
FIICEI VULPIȚEI!; MAMA VULPIȚEI ÎI TRÂNTEȘTE UȘA ÎN NAS LUI GINERICĂ; DECIZIE 
CRUNTĂ! MAMA O SALVEAZĂ DOAR PE VULPIȚĂ; VULPIȚA ȘI VIOREL ÎȘI PIERD 
FIICA? OFERTĂ ȘOC! 

Titrat pe banda afișată în partea de sus a ecranului (cu privire la subiectul 
reclamat): URMEAZĂ: VEȘTI CUMPLITE PENTRU SOȚIA-VULPIȚĂ ȘI VIOREL! (rep 
27.25, sel 21-17); URMEAZĂ: MAMA VULPIȚEI! DEZVĂLUIRILE PE CARE LE AȘTEAPTĂ 
TOATĂ ȚARA (rep 09.11, sel 21-18); URMEAZĂ: VULPIȚA MINTE? S-A ÎNTORS LA 
AGĂȚAT? (rep 25.23, sel 21-18) 

 

În ultima parte a emisiunii, în intervalul orar 18:08-18:57, s-a discutat despre cazul soților 
Veronica și Viorel Stegaru, posibilitatea ca fetița acestora să fie luată de Protecția Copilului și oferta 
pe care au primit-o de la proprietara unei case din localitatea Bulbucata, jud. Giurgiu. 
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Soții Veronica și Viorel Stegaru au relatat că au încercat să poarte o discuție cu unchiul 
Veronicăi, dar că acesta era băut și nu au reușit să vorbească și că au primit niște mesaje pe 
telefonul lui Viorel prin care Veronica era îndemnată să se despartă de soțul ei. 

Mirela Vaida a menționat că, în ziua anterioară, Viorel a primit pe telefonul lui niște mesaje de 
la un număr special, de cel scurt, în care se spunea că sunt de la Intact Group și că le oferă cazare, 
mașină și o sumă de bani dacă Veronica le va da  răspuns cu ”da” sau ”nu” de pe numărul ei 
personal. De asemenea, prezentatoarea a afirmat că Antena 1 nu oferă bani invitaților, ci aceștia 
doar își spun povestea la postul de televiziune. 

Mirela Vaida: De-aia zic că eu cred că deja sunt niște băieți pe o filieră care vor să te… 
(...) 
Mirela Vaida: E pericol rău… de-aia spun că ea deja… Eu cred că deja ea e vânată, știi?, pentru alte 

scopuri. 
Răspunzând la întrebarea lui Sorin Ovidiu Bălan, soții Stegaru au recunoscut că nu au anunțat Poliția 

când Viorel a schimbat numărul de telefon. Atât prezentatoarea, cât și Sorin Ovidiu Bălan le-au spus să 
anunțe Poliția. 

(...) 
 

În cadrul ediției din 22 ianuarie 2020, difuzată între orele 16.55-18.57 s-a discutat despre 
amenințări cu moartea la adresa Veronicăi Stegaru, iar la sfârșitul emisiunii, în direct prin telefon 
intră și Marian, cel acuzat că “trafichează fete la moldoveni”. 

Mirela Vaida: (…) Iei fete, le bagi în dubă și le treci granița la moldoveni!  
 

- Ediția din 23 ianuarie 2020 
 

Postul de televiziune Antena 1 a difuzat în direct, în data de 23.01.2020, în intervalul 
orar 16:55-18:57, emisiunea Acces direct, cu semn de avertizare AP:  

Titluri (cu privire la subiectul reclamat): SOȚIA –VULȚIPĂ, NOAPTE ALBĂ FĂRĂ 
SOȚUL VIOREL?; VULPIȚA, SĂRUT INTERZIS ÎN NOAPTE? VIOREL DORMEA!; 
NOAPTEA, CA VULPEA! SOȚIA A CĂLCAT STRÂMB? IAR?; SOȚIA VULPIȚĂ, 
ÎNTÂLNIRE SECRETĂ CU NOUL IUBIT?   

În a doua parte a emisiunii, în intervalul orar 17:50-18:50, soții Veronica și Viorel Stegaru au 
fost invitați în platoul Acces Direct. Aceștia au discutat despre situația lor familială.  

Imediat după sosirea invitaților în platoul emisiunii (Veronica și Viorel Stegaru), moderatoarea 
a adus în discuție situația în care Veronica Stegaru ar fi lipsit, într-o seară, câteva ore din camera de 
hotel (locuința temporară a soților Stegaru).   

Redăm din raport: 
Viorel Stegaru: Doamna Mirela eu când am luat-o de jos am dus-o sus în cameră și am zis băi ce 

cauți jos? Ce vrei să faci? 
Mirela Vaida: Auzi, da, eu te întreb acum că tu ști dacă minți noi putem să-ți spunem dacă minți sau 

nu. Te uiți la mine? 
Veronica Stegaru: Da. 
Mirela Vaida: Îmi spui adevărul numai cu da sau nu. Este adevărat că te-ai sărutat cu unul din 

băieții ăia? 
Veronica Stegaru: Nu. 
Mirela Vaida: Măi… 
Bebe Mihăescu: Putem să facem, eu am o tehnică cu detectorul de minciuni..   
Mirela Vaida: Tu știi că noi lucrăm la televiziune.   
Bebe Mihăescu: Avem filme… 
Mirela Vaida: Mai bine spui tu, da sau nu, sincer. Te-ai sărutat cu vreunul dintre băieți? 
Veronica Stegaru: Nu m-am sărutat! 
Mara Bănică: Te-ai pupat. 
Mirela Vaida: Dar ce ai făcut? 
Veronica Stegaru: Nu, nici nu m-am pupat. 
Bebe Mihăescu: Juri? 
Mara Bănică: Ei dar nu este emisiunea jurăm aici… 
Viorel Stegaru: Doamna Mara, o vedeți, s-o albit la față, îi minciună! 
 Mara Bănică: Eu am deja vu de acum două săptămâni, te-a violat? Daaa. Și de fapt nuuu. 
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Bebe Mihăescu: Îmi dai voie puțin, aici într-adevăr putem să ne legăm că ea s-a dus dar punem 
întrebarea, vă vorbesc din perspectiva masculină. Domne, mi se pare că un bărbat noaptea, domne, să nu 
fie îngrijorat, nu că se duce nevasta să taie cocoșu! 

Mara Bănică: Da, pe Viorel îl definește chestia asta, ne îngrijorarea! 
S2(rep.40:50-43:11, sel.23-18) In continuare moderatoarea l-a informat pe Viorel Stegaru despre 

întâlnirea pe care soția sa a avut-o cu un bărbat.  
Mirela Vaida: Tu nu i-ai spus lui Viorel că tu astăzi ai ieșit din clădirea noastră, unde avem noi aici 

platoul și birourile și redacția, tu nu i-ai spus lui Viorel că tu ai ieșit din clădire cu alt băiat? 
Veronica Stegaru: Nu, nu i-am spus! 
Mirela Vaida: De ce? 
Viorel Stegaru: Deci aici eu îs cam luat cam un pic de prost! 
Mara Bănică: Nu cred Viorele că te ia de prost, exagerezi! Cum să te ia de prost? 
Viorel Stegaru: Așa vine doamnă. 
Mara Bănică: Nu cred.. 
Viorel Stegaru: Ba da. 
Mara Bănică: Uite pun pariu cu tine că nu…. 
Mirela Vaida: Veronica, tu nu i-ai spus soțului tău? L-ai pândit când a mers la baie și ai ieșit din 

clădire și ai plecat cu un alt băiat înafara clădirii, nu i-ai spus? 
Veronica Stegaru: Nu, nu i-am spus! 
Mirela Vaida: De ce? 
Bebe Mihăescu: Poate acela nu era un băiat? 
Mirela Vaida: Dar cine era băiatul acela? 
Veronica Stegaru: Unul Liviu, așa o spus.    
Mirela Vaida: Dar cine e el Liviu, de unde vine și cu ce scop? 
Veronica Stegaru: O zis că mă vrea pe mine. 
Mirela Vaida: A zis că te vrea pe tine? Ce ați vorbit? 
Viorel Stegaru: Doamna Mara…  
Veronica Stegaru: A zis că el nu prea are condiții așa și eu am zis că nu.  
Mirela Vaida: Aaa deci tu l-ai întrebat dacă tu ai condiții unde să stai? 
Veronica Stegaru: Da, am spus așa niște vorbe, l-am testat! 
Mirela Vaida: Deci tu l-ai întrebat dacă are condiții, el a venit să te ia acasă la el. Și tu l-ai întrebat: 

ai condiții? Și el a zis, nu prea. Și tu ce i-ai zis că nu mergi? 
Veronica Stegaru: Nu. 
Mirela Vaida: Dar dacă avea condiții?  
Veronica Stegaru: Nu. 
Bebe Mihăescu: Ce condiții? 
Veronica Stegaru: So certat nu știu cu cine… 
Bebe Mihăescu: Ce condiții, casă, mașină, ce condiții? 
Mara Bănică: Dacă avea casă, dacă avea condiții, te duceai? 
Veronica Stegaru: Nu, nici așa. 
Mara Bănică: Aaa nu cred. 
Mirela Vaida: Dar de ce ai ieșit cu el din clădire când ți-a zis hai cu mine? De ce ai ieșit cu el? 
Veronica Stegaru: A vrut să steie de vorbă cu mine.  
Mirela Vaida: Despre ce despre faptul că vrea să te ia la el casă? 
Veronica Stegaru: Cred că, eu știu! 
Mirela Vaida: Păi nu ți-a zis de ce? 
Veronica Stegaru: Nu, nu mi-a spus. 
Mirela Vaida: Viorel deci avem acest material pentru tine pentru că este un material cu Veronica 

filmat chiar astăzi de colegii mei. Haide să urmărim imaginile filmate, atenție, cu o cameră ascunsă. 
 

S3(rep.43:11-49:09, sel.23-18) A fost prezentat un material înregistrat, realizat de post, în care Veronica 
este filmată în timp ce s-a întâlnit cu un bărbat. Aceștia au purtat o scurtă discuție. Pe ecran a fost afișat 
simbolul camerei ascunse. Materialul înregistrat a fost însoțit de titlul: SOȚIA VULPIȚĂ, ÎNTÂLNIRE 
SECRETĂ CU NOUL IUBIT? 

În momentul în care Veronica și bărbatul respectiv stăteau la o terasă, un reporter Acces Direct i-a 
adresat acesteia următoarele întrebări: 

Reporter: Ce faci Veronica? Cine este domnul? Cine este? 
Veronica Stegaru: Nu spun. 
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Reporter: Cum? Păi de ce te ascunzi? Cine este domnul? 
Veronica Stegaru: Un domn care a venit să mă cunoască. 
Reporter: Cine? 
Veronica Stegaru: Un domn care a venit să mă cunoască. 
Reporter: Și ați făcut cunoștință? 
Veronica Stegaru: Daa...  
Reporter: Și cum este? 
Veronica Stegaru: E bun! 
Reporter: Viorel știe că ai venit aici? Păi și ce crezi că o să spună? 
Veronica Stegaru: Nu știu, eu știu ce o să spună? 
Reporter: Voi nu sunteți căsătoriți? 
Veronica Stegaru: Cu Viorel? 
Reporter: Da. 
Veronica Stegaru: Da, dar…vreau să divorțez de el. 
Reporter: Cum îl cheamă? 
Veronica Stegaru: Liviu. 
Reporter: Tre să-ți șoptească, ai uitat deja? 
Veronica Stegaru: Da nu știu da.. 
Reporter: Dar nu ați făcut cunoștință, am văzut că ați dat mâna. Cum ți se pare domnul? 
Veronica Stegaru: E bine. 
Reporter: E mai bine decât Viorel? 
Veronica Stegaru: Da.  
Bărbatul: Mi-a părut bine că am cunoscut-o 
Veronica Stegaru: Și mie îmi pare bine. 

 

După vizionarea acestui material, în studio au avut loc următoarele discuții:   
Bebe Mihăescu: Oricum ea nu are nicio reprezentare a consecințelor a lucrurilor pe care le face.. 
... 
Viorel Stegaru: Doamna Mirela poate să plece în bună regulă, asta vorbeam cu domnul. Înainte de a 

pleca de aici cu mânuța ei, cu mânuța ei singură să scrie o hârtie să o aibă la ea și una să o iau eu. 
Mara Bănică: Păi poate, adică s-ar descurca să scrie? 

 

- Ediția din 24 ianuarie 2020 
 

Postul de televiziune Antena 1 a difuzat, în direct, în data de 24.01.2020, în intervalul 
orar 16:57-18:57, emisiunea Acces direct, cu semn de avertizare AP. Invitații emisiunii (cu 
privire la subiectul reclamat) au fost: Mara Bănică (jurnalist); Bebe Mihăescu (medic); 
soții Viorel și Veronica Stegaru; Mihaela Toma (prietena Veronicăi și cea alături de care 
Viorel a avut o întâlnire secretă); Liviu Zaharia (bărbat care a venit la redacția emisiunii 
pentru a o cunoaște pe Veronica). 

În legătură telefonică directă a fost Dumitru Stegaru – tatăl lui Viorel; 
Titluri (cu privire la subiectul reclamat): SOȚIA-VULPIȚĂ, GÂTUITĂ DE LACRIMI!; 

CUM O SFIDEAZĂ VIOREL PE SOȚIA-VULPIȚĂ;; MISTERIOSUL BĂRBAT DIN VIAȚA 
VULPIȚEI; SOȚUL VULPIȚEI, ÎNTÂLNIRE SECRETĂ ÎN NOAPTE!; VULPIȚA, ÎN 
LACRIMI! SCENE DE GELOZIE EXTREMĂ!; AZI, SOȚIA-VULPIȚĂ ȚINE CU DINȚII DE 
VIOREL!; VIOREL TACE ȘI FACE! VULPIȚA A CLACAT!; VULPIȚA, DISPERATĂ! 
VIOREL: AM FOST LA GAGICI; VULPIȚA PUNE SECHESTRU PE INIMA LUI VIOREL; 
VIOREL O ÎNLOCUIEȘTE PE VULPIȚA CU MIHAELA?; DECIZIE BOMBĂ! CU CINE 
RĂMÂNE SOȚUL VULPIȚEI?; CURTEZANUL CINE S-O RĂPEASCĂ PE VULPIȚA!; 
SOȚUL VULPIȚEI ȘI CURTEZANUL, CIOCNIRE ȘOCANTĂ!. 

Titrat pe banda afișată în partea de sus a ecranului: URMEAZĂ: SOȚUL 
VULPIȚEI, ÎNTÂLNIRE SECRETĂ ÎN NOAPTE!; URMEAZĂ: CURTEZANUL VINE S-O 
RĂPEASCĂ PE VULPIȚA!. 

Subiectul emisiunii l-a constituit relația dintre soții Veronica și Viorel Stegaru, dar și 
despre întâlnirea secretă pe care Viorel Stegaru a avut-o cu o altă femeie (Mihaela Toma, 
prietena Veronicăi) și modul în care un pretendent al Veronicăi dorește să o cucerească pe 
aceasta. 
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Redăm din raport: 
 

Mirela Vaida: Și, între timp, ce s-a întâmplat de a venit Mihaela să îți ia bărbatul de la ușă? 
Veronica: Ciocănea la ușă, uite așa ciocănea aseară… 
Mirela Vaida: Păi a venit și ea să nu stea singură în hotel. 
Veronica: Dar nu putea să stea singură acolo? 
Mirela Vaida: Dar tu ai stat singură când ai luat-o pe ea la scuipat semințe? Uite ce râde… băi, ce ai, 

mă, Viorele? 
 
 Mirela Vaida: Păi, stai, mă, un pic! Tu ai zis ieri că divorțezi. Eu nu știu dacă tu divorțezi sau nu, eu 

spun ce ai zis. 
Mara Bănică: Ieri divorța, astăzi, nu. 
Mirela Vaida: Nu ai vorbit ieri că divorțezi? Păi, și băiatul ăsta ce să facă, săracul ? Să stea după 

tine, că îl vrei, că nu îl vrei, că te duci acasă… 
Mara Bănică: Dar, măi Mirela, dar ieri a fost ieri. Azi… 
Mirela Vaida: Aha… 
Mara Bănică: Nu ne-am obișnuit… că a mai divorțat trei zile, s-a mai împăcat trei zile. Mie mi-ai zis 

altceva la machiaj, că Mihaela a venit cu un scop precis, acela de… 
Veronica: Păi, i-a dat cinci lei. 
Mara Bănică: Să ceară 5 lei. 
Mirela Vaida: I-a dat 5 lei. De asta… 
Veronica: Recunoaște! 
Viorel: Da. 
Mirela Vaida: Auzi, tu ai dat un milion de lei la băieții ăia să… 
Viorel: Da… și la mine, pentru un 5 lei… 
Mara Bănică: Lui Iustin tu i-ai dat 50 de lei odată, el i-a dat a zecea parte. 
Mirela Vaida: Și la altul ai dat 100 de lei, lui Andrei sau nu știu cum îl chema… Edi, Marian… i-ai 

dat 100 de lei. 
Veronica: Nu, nu i-am dat nimic. 
Mara Bănică: 50, 50. 
Mirela Vaida: Ai mai avut și relații intime cu ei… Adică, nu ți se pare că e un pic disproporționată 

treaba? 
... 
Mirela Vaida: Seara trecută, Viorel a fost surprins în tandrețuri cu o domnișoară misterioasă. Deci, 

haideți să vedem cum s-a desfășurat întâlnirea celor doi și ne întoarcem, însă, atenție, urmează imagini 
filmate cu o cameră… Dar ce faci? Ce faci? (moderatorul s-a adresat Veronicăi, pe care a văzut-o că a 
început să plângă) Hai să vedem tot filmul, da?! 

(...) 
Mirela Vaida: Stai un picuț. Stai un picuț. Uite, vezi cum e… D-aia, mare atenție în viață că, la un 

moment dat, toate se întorc și vin peste tine de nu le mai poți opri. Dar stai că încă nu e nimic, ești soția lui, 
el a luat o decizie, noi am vorbit ipotetic. Tu ai spus prima că divorțezi.  

(...) 
Mirela Vaida: Deci, ce s-a întâmplat noaptea trecută, vedem și noi imediat. 
În continuare, a fost difuzat un montaj video în cadrul căruia au fost difuzate imagini care au prezentat o 

discuție între Viorel și Mihaela Toma, la care a fost martoră și Veronica, și imagini, surprinse pe timp de 
noapte și însoțite de un marcaj grafic ce simbolizează o cameră de luat vederi, în care Viorel a fost filmat în 
timp ce o ținea cu mâna de gât și o îmbrățișa pe Mihaela și în timp ce discuta cu aceasta, pe care încerca să o 
convingă să aibă o relație cu el .  

În timpul discuției dintre Viorel și Mihaela, la care a fost martoră și Veronica, Viorel îi declara Mihaelei 
că o ia acasă, pentru că Veronica a zis că se duce la mama ei, iar Mihaela l-a refuzat motivând faptul că acesta 
are o soție, un copil și că ar trebui ca el să se împace cu soția lui, de dragul copilului. Viorel a afirmat că i-a 
plăcut fizicul Mihaelei, că nu minte și că nu îl deranjează faptul că și aceasta are un copil. 

Potrivit vocii din off, Veronica nu părea deloc afectată de cele auzite, ba chiar i-a dat undă verde lui 
Viorel, urându-i succes lui Viorel în relația cu Mihaela și declarând că fetița va rămâne la el. 

Pe parcursul difuzării montajului video, pe ecran partajat au rulat imagini din platoul emisiunii cu 
Veronica, în timp ce aceasta plângea la vizionarea imaginilor. 

La revenirea în platou: 
Veronica (în timp ce plânge): Da, tu râdeai de mine… m-ai făcut să plâng, nu am putut să dorm. 
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Viorel: (râde) 
Veronica (în timp ce plânge): Gata, eu nu vreau să mai stau în platou. 
Mirela Vaida: Stai, Veronica. 
Veronica (în timp ce plânge): Dar eu nu mai pot să mai stau. 
Mirela Vaida: Am înțeles dar, auzi, el săracul, a stat când te sunau și Iustin, și Marian, și ăla, și ăla, 

și ăla și toți spuneau de câte ori s-a întâmplat să te culci cu ei. Și acum, tu nu poți să stai că a stat și el de 
vorbă cu o domnișoară. Stai un pic, vezi că ai niște șervețele. Ia, uite.  

Veronica (în timp ce plânge, cu machiajul întins pe față): Nu mai pot! 
Bebe Mihăescu: Dar tu, Viorel, ai vrut să o faci geloasă? Așa ți-ai propus tu sau ai vrut să îi dai o 

lecție că așa cum ți-a făcut ea, i-ai făcut și tu? 
Viorel: Am făcut-o și puțin geloasă, i-am dat o lecție de viață… 
Mara Bănică: Auzi ce zice, dragă. 
Viorel: Am făcut-o și geloasă și i-am dat și o lecție de viață, să vină cu picioarele pe pământ.  
Bebe Mihăescu: Dar ai fi în stare să o părăsești? 
Viorel: Nu, nu, nu.  
Mara Bănică: Auzi, mă, că nu te părăsește. 
Viorel: Deci, nu. 
Bebe Mihăescu: Auzi, Veronică, ce zice. Auzi ce spune Viorel, că ți-a dat o lecție de viață, să vezi și tu 

cum îi când un om suferă, dar el nu vrea să te lase.  
Viorel: Eu nu o las deloc. 
Mirela Vaida: Eu zic, mai bine, să îi aducem un pahar cu apă. Un pic, stai, liniștește-te un pic.(în 

timp ce asistenta emisiunii îi șterge Veronicăi machiajul întins pe față cu un șervețel). Veronica, pe cât de 
frumoasă ai fost la început machiată, uite-te cât ți-ai întins machiajul acum. Deci, fii atentă!  

... 
Viorel: Veronica, nu mai plânge că tot cu mine ești! Tot cu mine ești! Stai liniștită! 
(...) 
Discuție purtată în platoul emisiunii, în timp ce Veronica plângea. 
Mirela Vaida: Stai un pic, ai două mușcături pe gât.  
Mihaela Toma: Așa sunt și așa am avut și ieri. 
Mara Bănică: Examinează domnul doctor în direct acum. 
Mihaela Toma: Așa am avut și ieri, doamnă. 
Bebe Mihăescu (după ce i-a verificat gâtul Mihaelei Toma): Da, da, da.  
Mara Bănică: Nu, dragă, pe stânga, pe stânga sunt. 
Bebe Mihăescu: Da, da, sunt niște urme. 
... 
Bebe Mihăescu: Veronica, uite, tu măcar nu ai mușcături pe gât! 
Mara Bănică (în timp ce râde): Păi dacă a mușcat-o pe aialaltă? Veronica, gata! 
Mirela Vaida: Veronica, hai, vorbește un pic cu Mihaela, Mihaela ți-a spus clar că nu îl vrea pe 

Viorel. A spus clar, nu mă duc la Blăgești, nu-l vreau nici dacă e liber, nici dacă e însurat, nu îmi trebuie 
Viorel.  

Bebe Mihăescu: Veronica, știi ce te rog? Spune-i lu' Mihaela, așa ca o femeie care își apără 
partenerul și familia. Spune: Domne, nu ai ce căuta în familia noastră! Zi așa! Ai curaj? Zi! 

... 
Veronica: Nu ai ce căuta în familia noastră! 
Bebe Mihăescu: Să nu te mai văd pe lângă bărbatul meu! 
Veronica: Să nu te mai văd pe lângă bărbatul meu! 
Bebe Mihăescu: Așa, că dacă te mai văd, te dau pe mâna poliției.  
Veronica: Te dau pe mâna poliției! 
Bebe Mihăescu: Așa. (Viorel râde) 
Mara Bănică: Deci, cum apare Mihaela în hotel, pui mâna pe telefon… ea nu are telefon. Măi, Bebe, 

ea nu are telefon! (neinteligibil) 
Mirela Vaida: Mara, vă rog! 
Bebe Mihăescu: Îi dăm telefon să își apere familia. 
Mirela Vaida: Am înțeles, am înțeles. Haideți, are telefon, nu are telefon, stați un pic… Veronica, 

rămâi cu această frustrare în tine, te-am rugat, nu mai țipa la ea. 
... 
Mirela Vaida:  Adică ea acum se zguduie din lacrimi, din temelii, ea știind foarte bine ce a făcut și 

cum l-a mințit pe săracul băiat și cum l-a umilit în fața întregii țări, da. Dar zice: vai de mine și de mine, ce 
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ai putut să faci că ai ieșit cu el la vorbă. După ce ea ieri s-a întâlnit cu un alt băiat la benzinărie, după 
ce a zis că ar merge cu el dacă ar avea condiții și câte și mai câte. Acest fel de a plânge, din toți rărunchii și 
a se zgudui din umeri, e ca să îi stoarcă lui niște cuvinte duioase, niște promisiuni și să pice tot ea din 
vinovată victimă? 

Viorel, câte iubite, dar iubite în sensul de femei, cu relații intime, ai avut tu până la Veronica? 
Viorel: Decât cu una singură. 
Mirela Vaida: De câte ori cu acea fată? 
Viorel: O singură dată. 
Mirela Vaida: O dată. Deci, tu aproape că ai fost fecior, ca să zic așa, când te-ai însurat. 
Viorel: Da. 
Mirela Vaida: Și Veronica este singura femeie din viața ta de atunci, nu? 
Viorel: Da. 
Mirela Vaida: Deci, tu cu Veronica, toată viața, o singură dată cu altă fată. Atât, înaintea ei. 
Viorel: Da. 
Mirela Vaida: Veronica, tu cu câți băieți ai fost în viața ta? 
Veronica: Știu cu care am înșelat. 
Mirela Vaida: Cam de câte ori, îți faci așa un calcul? 
Veronica: Nu știu. 
Mirela Vaida: Dar cum? Până în zece sau peste zece? 
(…) 
Mirela Vaida: Deci, draga mea, tu ai înțeles ce vreau să spun? Tu ai înțeles ce vreau să spun? Tu te-

ai dus ieri, când el era la toaletă, ai și fugit cu alt bărbat să puneți la cale o nouă viață.  
Veronica: Am vrut să îl fac un pic gelos. 
(...) Mara Bănică: Nu, asta nu merge. Tu, aici, îmi dovedești mie că ești isteață. 
Mirela Vaida: Păi, eu asta zic. 
Mara Bănică: Nu merge treaba. Păi, ce să-l faci gelos? Nu l-ai făcut gelos cu jumătate de sat? Acum, 

sincer. 
Veronica: Păi să văd dacă mai ține la mine. 
Mara Bănică: Păi, din moment ce stă aici cu tine, de ce crezi? 
Mirela Vaida: Din moment ce te-a iertat și a zis că mergeți la mama, tu nu crezi că el mai are 

sentimente? 
Mara Bănică: S-a certat cu maică-sa, cu taică-su. 
... Mirela Vaida: Adică el ți-a iertat tot, și tot tu vrei să îl mai faci o dată gelos? Să îl mai pui la teste? 

Ți se pare corect? 
Veronica: Numai. 
Mirela Vaida: Și atunci? Numai, așa ai zis și săptămâna trecută, pe vremea asta (în timp ce râde).  
Bebe Mihăescu: Juri tu cu mâna pe Biblie că gata? 
Mara Bănică: Aici nu e jură-te. 
Mirela Vaida: Nu, că nu facem din astea. Nu e… 
Bebe Mihăescu: Nu, că ea nici nu știe despre ce carte e vorba. 
Mara Bănică: Eh… 
Mirela Vaida: Nu facem din astea. ... 
Mirela Vaida: Adică tu îi pretinzi lui ceea ce tu nu ai făcut. Tu vrei de la el să se poarte cum tu nu te-

ai purtat cu el. Ți se pare că ești corectă? 
Veronica: Nu… știu. 
Bebe Mihăescu: Dar aici, cum spuneai Mirela, deci ei nu știu, domne. Noi acum îi învățăm practic, 

fiecare, și tu, și Mara, și toată țara, îi învățăm ce înseamnă să fie familie, respect, intimitate, sinceritate. 
Abia acum învață. Fiecare era pe contul lui. 

Mirela Vaida: Dar credeți că învață, domnul doctor? 
Mara Bănică: Eu cred că nu. 
Bebe Mihăescu: Nu, nu. Ei învață, nu știm dacă țin minte. Este altceva. Dar ei acum învață. Toată 

lumea asta vrea. Să îi învețe câte ceva. Ea, prin suferință, a învățat că dacă faci așa, i se poate întoarce, 
Viorel a învățat că poate să fie și el șmecher, să nu-l ia toată lumea de fraier. Că mi-a spus, acasă, toată 
lumea îl ia de fraier, inclusiv maică-sa. Și atunci, aici noi îi ajutăm să devină mai înțelepți în ideea de a 
forma o familie, că ei habar nu au ce este aceea o familie. 

 

- Ediția din 27 ianuarie 2020 
 



 

 

21

 
 

Postul de televiziune Antena 1 a difuzat, în direct, în data de 27.01.2020, în 
intervalul orar 16:55-18:57, emisiunea Acces direct, cu semn de avertizare AP. În prima 
parte a emisiunii, în intervalul orar 16:58-17:07, au fost prezentate evenimentele petrecute 
în cuplul Veronica și Viorel Stegaru în timpul celor două zile ale sfârșitului de săptămână. S-
a menționat faptul că cei doi cei doi că au avut parte de o schimbare de look și că au 
petrecut noaptea de sâmbătă într-un club din București, iar totul s-a terminat cu o scenă de 
gelozie. 

A fost difuzată o înregistrare video care a conținut imagini cu Veronica în timp ce 
spărgea un pahar sau îi dădea cu palma peste față lui Viorel. Acestea au fost difuzate de 
mai multe ori pe parcursul emisiunii. 

De asemenea, au fost prezentate imagini din emisiunea anterioară în care Veronica 
plângea, iar soțul său încerca să o calmeze spunându-i că vor rămâne împreună. 

Moderatoarea a făcut următoarele mențiuni cu privire la veridicitatea poveștii cuplului 
format din Veronica și Viorel Stegaru: 

Mirela Vaida: Vă spun drept, mă întreabă lumea, toată lumea cu care mă întâlnesc pe stradă, la 
teatru, unde am fost în weekend, pe unde mai ies, dacă e adevăra: „E adevărat ce se întâmplă sau e...?”. 
Deci, doamnelor și domnilor...  

Mirela Vaida: Deci, da, doamnelor și domnilor, din păcate... nu știu, luați-o cum vreți, da, este totul 
adevărat, lucrurile așa se întâmplă, să nu uităm de ce au venit ei aici, cum am ajuns în acest punct. Repet, 
vrem să-i ducem acasă, dar nu-i primește nimeni, sau cel puțin știu de la mama soacră a Veronicăi, ea nu 
are ce să caute acolo. Deci, Viorel zice că nu pleacă fără nevastă-sa și noi îi mai ținem, da nu știu cât mai 
putem nici noi să-i ținem, vor trebui la un moment dat să plece, să-și ia viața în mâini, să-și crească copilul. 
De asta abia aștept să văd ce au de gând să facă, dacă tot au mai stat un weekend ne-am gândit să-i 
scoatem un pic. Vedem însă ce-au de gând să facă, cu siguranță, însă, asta este o experiență de neuitat 
pentru ei. Da, din păcate este 100% real ceea ce se întâmplă în cuplul lor. 

În a treia parte a emisiunii, în intervalul orar 17:45-18:57, s-a reluat povestea cuplului Veronica și 
Viorel Stegaru discutându-se despre situația acestora și despre faptul că nu își doresc să muncească. 

Invitații au făcut următoarele comentarii: 
Mara Bănică: Nu mă, e și trist și... Adică, te-amuzi, că n-ai... n-ai încotro, n-ai cum să nu te-amuzi, 

daꞌ este de... e f... e foarte trist subiectul ăsta. Că avem, repet, avem în față doi exponați asistați social ai 
acestei țări, care primesc cât primesc ei, 200 de lei, 400 împreună. Da, asta e, adică... și ca ei sunt foarte 
mulți în România, din păcate, și vinovată este societatea, nu televiziunea, că mai primesc și eu mesaje și 
vai. Nu, uite v-arătăm, pentru astfel de oameni noi, plătitorii de taxe, plătim taxe în țara asta și când vrei 
să-i ajuți, iartă-mă Sorin, că e și momentul meu de revoltă, când vrei să-i ajuți, pentru că eu, personal, 
chiar am vrut să-i ajut. Nu vor să fie ajutați, vor să primească moca, să trăiască bine și cam atât. Muncă 
mai puțin. Asta este realitatea. Cumva trebuie oprite lucrurile astea și nu de la televiziune, primarii ăia să 
cumpănească bine și să nu mai dea ajutor social oamenilor sănătoși, capabili să muncească, doar pentru 
două amărâte de voturi. Sincer, pentru că peste ani și ani de zile, copiii mei, copiii tăi, copiii lui Sorin o să 
trebuiască să-i țină asistați social pe copiii lor, ceea ce nu-i normal. 

Cu privire la comportamentul Veronicăi în relația cu bărbații au fost făcute următoarele comentarii: 
Mara Bănică: Măi, este irecuperabilă! Deci, șanse revenire – zero. (...) 
Mara Bănică: Mă, fetiță, daꞌ dacă vin toți băieții ăștia, uite, nici nu vreau să-i număr pe colegii din 

spate și fiecare stă la coadă așa și zice: Vreau să te pup! Vreau să... Tu zici: Bine, bine, bine? Adică, tu 
judeci, gen? ... 

Mara Bănică: Iartă-mă, că te-ntreb mai blând: Nu te supăra, judeci? ... 
Mara Bănică: Măi, fetiță, eu te-am auzit acolo pusă pe scandal și gură mare, nu știu dacă nu ciupiseși 

și vreun pahar cumva, l-am întrebat pe Viorel, și aicea pari Sfânta Sfintelor de mi-a fost milă de tine două 
săptămâni. Nu mi-e milă, mă! Nu are de ce să-mi fie nici de tine, Viorele! Ai două mâini, două picioare și 
îți dau două milioane pe lună, eu și poporul român! Să-mi fie rușine, proastă sunt! Aia e! 

 

- Ediția din 28 ianuarie 2020 
 

În data de 28.01.2020 a fost difuzată, în direct, de la ora 17.00 la ora 19.00, 
emisiunea Acces Direct. Genul programului: news magazine. Marcaj AP. Moderatoare, 
Mirela Vaida. Invitați de la ora 17.40: Mara Bănică, jurnalist, Ioana Tănase, psiholog, Ornela 
Pasăre, interpret de muzică populară, Viorel Stegaru.  
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Titluri afișate pe ecran: SOȚIA-VULPIȚĂ A PLECAT SĂ-ȘI VADĂ FIICA, LACRIMI 
ÎNAINTE DE PLECAREA VULPIȚEI LA SOCRI, INCREDIBIL! DE CE NU A ÎNSOȚIT-O 
VIOREL PE VULPIȚA, VIOREL A ABANDONAT-O PE SOȚIA VULPIȚĂ?, VULPIȚA, LA 
POARTA SOCRILOR! VIOREL, ÎN BUCUREȘTI!, VULPIȚA, LA UN PAS SĂ FIE SLUȚITĂ 
CU FOARFECA?, CHINUITĂ DE DOR! GOANA VULPIȚEI SPRE FIICA EI!, SOȚIA 
VULPIȚĂ, SPERIATĂ DE MOARTE DE SOCRI!, VULPIȚA, DECIZIE ȘOC! A PLECAT LA 
SOCRI FĂRĂ SOȚ!, IMAGINI INTERZISE! VULPIȚA, BRUSCATĂ DE SOCRI!, VULPIȚA, 
LA UN PAS SĂ FIE SLUȚITĂ CU FOARFECA?, HAINELE VULPIȚEI, CÂT PE CE SĂ FIE 
ARSE?, SOCRII S-AU DESCOTOROSIT DE LUCRURILE VULPIȚEI, SOCRUL VULPIȚEI, 
ÎNARMAT CU O FOARFECĂ!, SOȚUL VULPIȚEI ȘI-A GĂSIT UN LOC DE MUNCĂ? 
ș.a.m.d.  

În partea de sus a ecranului, sunt afișate alte anunțuri, de exemplu: URMEAZĂ: 
IMAGINI INTERZISE, VULPIȚA LA UN PAS SĂ FIE SLUȚITĂ CU FOARFECA?, 
URMEAZĂ: MOTIVUL PENTRU CARE VIOREL NU A MERS CU VULPIȚA LA SOCRI!,      

Una din temele emisiunii a constituit-o povestea cuplului Viorel-Veronica Stegaru din 
localitatea Blăgești, județul Vaslui. În acest sens, s-a continuat cu o relatare a ceea ce au mai făcut 
cei doi, dar s-au difuzat și înregistrări din emisiunile anterioare, în care cei doi sunt arătați cum 
dansează sau cum se îmbrâncesc cu socrii într-o vizită anterioară la Blăgești. Emisiunea din data 
de 28.01.2020 este dedicată dorinței Veronicăi Stegaru, denumită Vulpița, de a-și vedea fiica, în 
vârstă de doi ani. Minora, pe care o cheamă Maria, așa cum afirmă moderatoarea la începutul 
emisiunii, nu este prezentă în imaginile difuzate pe post. Pe parcursul emisiunii au existat 
avertismente verbale ale moderatoarei, dar și afișate pe ecran, privind conținutul emoțional al 
imaginilor difuzate. Sunt prezentate imagini cu Veronica plângând de dorul fiicei, dar și o discuție în 
contradictoriu cu Veronica și socrii săi, la Blăgești, în care aceasta cere să-și vadă copilul, dar este 
refuzată. (Rep. 52:00, sel. 28-17) Imaginile sunt comentate în studio, cu invitatele.  

A fost prezentată o scenă în care Veronica Stegaru este urmărită de socrul ei cu un foarfece, 
plânge și țipă.  

 

- Ediția din 29 ianuarie 2020 

Postul Antena 1 a difuzat miercuri, 29.01.2020, în intervalul 16:57:17-18:57:27, 
emisiunea ”Acces direct”, moderată de Mirela Vaida. Producția are marcaj AP, cu motivarea 
încadrării. Invitați: soții Veronica și Viorel Stegaru, Ioana Tănase-psiholog, Mara Bănică. 

Titluri: Vulpița și soacra, discuție încinsă după scandal!;Vulpița și soacra-Scântei în 
noapte; Tensiune maximă! Ce i-a reproșat soacra vulpiței; Soțul vulpiței, în brațele unei 
misterioase blonde; Vulpița și soacra, discuție încinsă după scandal!; Vulpița, la părinții ei! 
Tatăl, primele dezvăluiri; Vulpița, detalii terifiante de la poarta socrilor; Viorel, aproape să fie 
dezbrăcat de o blondă!;Vulpița, în colții sau încolțită de socri?; Omul foarfece! Vulpița, 
pericolul pas cu pas!; Vulpița în casa părinților! Lacrimi și dor!; Vulpița, bombardată de 
amenințări de socri!; Atac cu foarfeca! Vulpița la tăișul socrului! Vulpița, primită cu ciorbă, 
pâine și… agrafe! Socrii au pus sechestru pe vulpița?; Părinții vulpiței nu și-au cunoscut 
nepoata!; De ce nu l-au vrut părinții vulpiței pe Viorel?; Adevărul despre bătăile din casa 
vulpiței; tatăl vulpiței, primele dezvăluiri!; Duel între soțul și fostul amant al vulpiței; Viorel a 
recunoscut! A bătut-o pe Vulpița!; Viorel, îmbrățișat și pupat de femei!; Ești blonda care a 
vrut să-l dezbrace? Scrie-ne!; 3 femei, la gâtul soțului  

În deschiderea emisiunii, Mirela Vaida justifică prezența și în ediția din 29.01.2020 a soților 
Veronica și Viorel Stegaru:  

Veronica Stegaru a mers acasă la socrii săi, în comuna Blăgești, județul Vaslui, pentru a-și 
vedea fetița de care au grijă părinții soțului său. Este prezentată atât întâlnirea cu soacra ( Sel 2), 
cât și întâlnirea cu socrul său: (Sel 3). 

În întâlnirea cu socrul său, acesta vrea să o tundă pe Veronica.  Bărbatul se află în 
poartă, în spatele soției sale. Sunt difuzate și imagini cu socrul care o aleargă pe Veronica.   

În continuare, moderatoarea și invitații aduc în discuție tema violului prezentată în mai multe 
emisiuni anterioare. 

Redăm din raportul de monitorizare: 
 

Mirela Vaida: Și-n timp ce o ținea pe fată, te sun pe tine, și vorbea cu tine? Și vă vedeați pe câmp?! 



 

 

23

 
 

Viorel: Asta-i toată problema! Aici! 
Mirela Vaida:  Bă`, tu taci! Că tu n-ar trebui să vorbești acuma, băi! Măi, Viorele, mă! 
Mara Bănică: Măi, Viorele, mă! Mențineți zâmbetul și joc de glezne! (...) 
Mirela Vaida: Nevastă-ta însă, e cea care s-a dus pe camp cu el! Și tot ea acuza de viol! Tu-nțelegi 

în ce telenovela suntem noi? Da`, el poate să aibă țâșpe neveste acasă! A ta n-avea ce căuta pe câmp, cu ei! 
Tu înțelegi? Înțelegi ce spun? 

Viorel: E problema ei!  
 (...) 
Marian:  Și ca să mai repetăm o dată,  încă o treabă,  în acea seară, că ți-am mai zis și în emisiunile 

anterioare, nu s-a întâmplat absolut nimic! Nu s-a atins nimeni de ea! Nu a fost nici un raport sexual. 
Mirela Vaida: Păi, și de ce ai luat-o? De ce ai dus-o pe camp, atunci? Dacă nu s-a întâmplat nimic?( 

03:52) 
Marian:  Păi, v-am mai și zis atuncea, tot aceeași chestie, când mi-a dat mesaje, de dimineață, poze. 

În fine! Și mi-a zis la un moment dat dacă o cunosc cine e și astea. Și la un moment dat mi-a zis că m-a 
sunat, că o bate bărbată-su, că nu se înțelege cu ea! Și treburi de-astea! Și că ar vrea să iasă să se mai 
distreze. OK, măi! Ieșim la o cafea. Eu chiar am crezut că o bate, că așa mi-a spus. 

Mara Bănică: stai, puțin! Și sunt cafenele în Blăgești deschise după orele 20? 
Mirela Vaida: Pe câmp! 
Mara Bănică: Pe câmp?! 
Veronica: Eu n-am zis că vreau să mă distrez cu tine!  
Mirela Vaida: Da`, tu de ce te-ai dus? Ieși la cafele noaptea, la 12?! 
Viorel: Da! La… 
Veronica: Nu!(04:26) 
Mirela Vaida: Măi, stați puțin că nu m-ați… Deci, voi n-ați avut un raport  intim în noaptea aia? Sel 

4/ 06:03 
Marian: Nu în noaptea acea noapte, n-a fost… 
Mirela Vaida: Și-atunci, ce-ați făcut  cinci ore?! Iertați-mă! Ea a lipsit între cinci și unu noaptea!  
Mirela Vaida: Stai! Că unul minte!  Ia, zi, Veronica! 
Mirela Vaida: Ce-ați făcut?! (Sel 4/06:16) 
Mirela Vaida: Tu ai spus că s-a culcat cu tine în noaptea aia!  
Veronica: Păi, mi-a dat pantalonii jos. Căuta să… 
Mara Bănică: Cinci ore, doar pantalonii?!  
Mirela Vaida: Fără! Atâta! Mai multe detalii nu mai da! ( Sel 4/06:26) 
Veronica: Până aici, mi-a dat pantalonii jos! Să recunoască! 
Mirela Vaida: Și cinci, șase ore, ce-ați făcut? Numa` atâta?! Adică, ați stat și v-ați uitat așa unul  la 

altul?! 
Mara Bănică: Nu știa să desfacă nasturele! A durat mult! (Sel 4/ 06:35). 

 

- Ediția din 30 ianuarie 2020 
 

Postul de televiziune Antena 1 a difuzat în data de 30.01.2020, emisiunea Acces 
direct în intervalul orar 16:57 - 18:58, cu simbolul AP. Unul dintre subiectele emisiunii l-a 
constituit cazul familiei Stegaru, din comuna Blăgești, jud. Vaslui; 

Titluri afișate pe ecran cu privire la subiectul reclamat de petent: VULPIȚA SE 
MUTĂ LA TZANCĂ URAGANU? / CUM A VRUT VULPIȚA SĂ-L IMPRESIONEZE PE 
TZANCĂ / VULPIȚA SE MUTĂ ÎN CASA LUI TZANCĂ URAGANU? / VIOREL SCOATE 
URAGANUL DIN CAPUL VULPIȚEI! / VULPIȚA CĂTRE VIOREL: ”VREI SĂ MĂ 
PĂLEȘTI?” / VULPIȚA ȘI VIOREL, LA UN PAS DE PĂRUIALĂ! / SOȚIA-VULPIȚĂ ȘI 
VIOREL VOR SĂ DIVORȚEZE? / VULPIȚA ȘI VIOREL-SCANDAL CU LACRIMI ȘI 
AMENINȚĂRI / SOȚIA-VULPIȚĂ ȘI VIOREL, DIVORȚ CU BULETINUL? / VULPIȚA ȘI 
VIOREL, CRIZE DE NERVI ȘI ISTERIE! / CE ASCUNDE AMANTUL VULPIȚEI? / 
AMANTUL VULPIȚEI? DE CE A MINȚIT? / VULPIȚA, GOSPODINĂ ÎN PALATUL LUI 
TZANCĂ URAGANU / MÂNCAREA PREFERATĂ A LUI TZANCĂ! VULPIȚA ȘTIE! / 
VULPIȚA ÎI FACE TOATE POFTELE LUI TZANCĂ URAGANU / VULPIȚA A SPĂLAT LA 
MÂNĂ HAINELE LUI URAGANU / VIOREL, DEZMĂȚ ÎN CLUB CU FETE FOCOASE! / 
VULPIȚO, UITE-ȚI SOȚUL ÎNTRE FEMEI! / VIOREL, APROAPE SĂ FIE DEZBRĂCAT! NU 
DE VULPIȚA!  
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La ora 17:00, a intrat prin video în direct Tzancă Uraganul. 
Acesta a relatat că după probele de dans din studio ale Veronicăi, a văzut că a prins bine la 

public (pe Facebook și la televizor) chiar și în străinătate, unde patronii de restaurante o cer 
împreună cu soțul acesteia. (...) Mirela Vaida i-a cerut lui Tzancă să promită că o va duce pe 
Veronica Stegaru cu una dintre mașinile lui ca să-i vadă interiorul cu cer înstelat. Acesta e dispus să 
o ajute pe Veronica Stegaru ducând-o la muncă în Germania și cu soțul, dacă acesta va vrea.  

A fost difuzat un material cu discuțiile din familia Stegaru după ieșirea de la club unde au 
dansat fiecare la alt nivel al clădirii, în care au fost difuzate secvențe scurte, fără sonor, cu Veronica 
plângând (de 10 ori) - în prim plan sau restrâns.  

La ora 17:48, s-a adus în discuție momentul violului. Din tirul de întrebări reiese că fata l-a 
chemat pe Marian, care la un moment dat a încuiat-o în mașină și a încercat să o dezbrace. Restul 
invitaților din studio nu înțeleg cum de nu a reușit să deschidă ușa cu el de față.   

Redăm din raport: 
Veronica Stegaru: Când s-a făcut pană la mașină. Că ei au făcut pană la mașină și el m-a încuiat. 
(...) 
Sorin Ovidiu Bălan: Cum? Cum? Cum? Ia stai. Cum? Te-au încuiat în mașină? 
Veronica Stegaru: Da. 
Sorin Ovidiu Bălan: Mașina nu e chiar magazie. Deci, dinăuntru se deschide. 
Veronica Stegaru: Nu, că el era cu mine. O zis dacă deschid (se suprapune) am vrut să... 
Sorin Ovidiu Bălan: Trebuie s-o pregătești ca Dincă sau nu cumva era mașina lu Dincă? 
Veronica Stegaru: Eu am vrut să plec de acoloșa. 
... 
Veronica Stegaru: Și el nu mi-a dat voie. M-a ținut încuiată acolo în mașină.  
Mirela Vaida: Și? 
... 
Mirela Vaida: Și el era cu tine în mașină? 
Veronica Stegaru: Da. 
Sorin Ovidiu Bălan: Cum a încuiat el mașina de n-ai putut tu s-o deschizi pe dinăuntru?  
Mara Bănică: Ai încercat s-o deschizi? 
Veronica Stegaru: N-am putut să... că era el în față acolo. Și nu m-a lăsat să... 
Mara Bănică: Și tu unde stăteai în față sau în spate? 
Veronica Stegaru: În spate. O zis, dacă plec, o zis că vine după mine. 
... 
(...) Mirela Vaida: Deci, tu l-ai chemat. Tu când l-ai chemat și i-ai zis „Scapă-mă!”, de ce i-ai zis să 

te scape de bărbatul ăsta al tău că te bate, că vrei să pleci de la el? De ce îi spuneai asta? Viorel chiar te 
bătea? 

Veronica Stegaru: Nu. 
Mara Bănică: Știi tu ce-am exersat noi, să spui adevărul. Știi? Că-ți face bine și ție. Deci, poți să 

răspunzi ceea ce crezi tu. 
Veronica Stegaru: Da, știu că am greșit. 
(...) 
Sorin Ovidiu Bălan: De ce nu l-ai sunat pe Brad Pitt? De Brad Pitt îți place? 
Mara Bănică: Nu știe ea cine...  
Sorin Ovidiu Bălan: Îți dau eu telefonul. 
(...) 
Veronica Stegaru: Căuta să mă dezbrace. 
(...) Mara Bănică: Deci, s-a mutat din față în spate și a încercat cu forța să te dezbrace? 
(...) 
Sorin Ovidiu Bălan: Ceea ce spui tu se demontează în trei secunde. Dacă vreți le demontez și eu 

acum. Păi nu ne lua de tâmpiți. Tu-ți dai seama, poți să nenorocești un om? Cu minciunile tale? 
Viorel Stegaru: Păi acuma zici că...  
Sorin Ovidiu Bălan: Ce acu zici... Pe ăla-l chemi îi spui că vrei să-i dai și banii, dansezi în țâțele 

goale, dar totuși un pic te-a violat, te-a încuiat pe mașină. 
Mara Bănică: Nu, măi, tu confunzi... unui alt băiat i-a dat bani, altui băiat i-a făcut acel dans. 
... 
Mirela Vaida: Da, mă rog, și pe el l-a chemat. Da’ tu când te-ai dus cu el și te-ai urcat și ai văzut că 

sunt trei bărbați în mașină, și ați ieșit din sat și ai rămas tu cu el și el căuta să te dezbrace, practic tu nu 
voiai? Adică tu nu știai că asta urma să se întâmple? Nu de aia l-ai chemat? 
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Veronica Stegaru: Nu voiam să mă dezbrac. 
Sorin Ovidiu Bălan: S-o scape de bărba-su. 
 (...) Sorin Ovidiu Bălan: Dar atunci ce cauți într-o mașină cu trei bărbați, dar când te-ai dus să iei 

suc? 
17:56, A intrat telefonic, în direct, Marian. 
Acesta spus că nu a mai venit în platou pentru a nu fi făcut de râs de cei doi invitați. 
A explicat că este familist și a făcut pană pe câmp, dar nu a răspuns întrebărilor 

Veronicăi de ce a încuiat-o în mașină. Iar la trecerea mașinii de poliție, fata (pe care a încuiat-
o în mașină și a amenințat-o să nu coboare) nu a spus nimic:  

Marian: (...) Acolo, în câmp când am rămas și am făcut pană și asta, băieții s-au dus după roată și eu 
am rămas cu Veronica. Veronica a primit telefon. Nu știu de la cine, de la ... 

Veronica Stegaru: De la bărbată-meu. 
(...) 
Veronica Stegaru: Dar ții minte când a trecut mașina de poliție pe lângă noi? Când eram încuiată? 
Marian: Bravo! Uite asta ai zis-o tu. A trecut mașina de poliție lângă noi. A venit echipa și ne-a 

întrebat ce s-a întâmplat, „am făcut pană”. Tu erai (neinteligibil) De ce n-ai zis la polițist? 
Veronica Stegaru: Păi ai zis să nu cobor că intru în bucluc! 
Marian: (Se suprapune.) 
Veronica Stegaru: (...) De ce nu mi-ai dat voie și ai încuiat acoloșa mașina?   
Marian: Minte acuma că poliția, că poliția e mincinoasă, nu? Deci, (se suprapune). 
Veronica Stegaru: Dar tu de ce m-ai încuiat în mașină?  
Mirela Vaida: Păi stai, mă, dacă a venit poliția să te întrebe da ce se întâmplă, e totul în regulă? 
Veronica Stegaru: Pe el l-a întrebat, eu eram încuiată în mașină. 
Mirela Vaida: Și tu dacă erai în spate, „Nenea polițaiu, scoate-mă că m-a sechestrat.” 
Sorin Ovidiu Bălan: De ce n-ai spart geamul la mașină? 
Mara Bănică: Este o fată mai sălbatică. Asta e. 
... 
Mara Bănică: Nu cred că are cum, săraca de ea 
Mirela Vaida: Păi să fie și-n sensul pozitiv și-n sensul negativ. 
(...) 
Veronica Stegaru: Nu m-ai dus înapoi acasă.  
(...) Veronica Stegaru: M-ai dus pe câmpul cela cu omul cela.   
(...) Veronica Stegaru: Da’ de ce mi-ai dat pantalonii jos? Recunoaște. 
Marian: Măi, femeie, tu te auzi? Cu pantalonii jos? (Se suprapune.) 
Veronica Stegaru: Da’ de ce mi-ai dat? Ce voiai să-mi faci? 
Marian: Tu ai făcut sport în seara aia cu mine. Eu fugeam după tine cu mașina, era în mijlocul 

câmpului, tu fugeai de nebună. Deci pur și simplu (Se suprapune.) 
Viorel Stegaru: Tu ești nebun, nu ea. 
Marian: Suna Viorel sau cine te suna.  
Veronica Stegaru: Eu eram nebună! 
Marian: Tu ești femeie schimbătoare. Încercam să-ți zic: „Măi, Veronico, nu se ia nimeni de tine, 

stai calmă, calmează-te, (se suprapune). 
... Răspunsurile lui Marian au fost, în continuare pe lângă subiect jignind invitații din platou. 

Spre finalul intervenției telefonice, la ora 18:08, se regăsește momentul semnalat în sesizarea 
985/03.02.2020: 

Marian: Îmi pare rău că n-am apucat să înregistrez de mai devreme când ziceai tu „Oprește mașina 
că eu acuma vreau să mă fut aici”. 

Veronica Stegaru: Unde am spus, mă, eu așa? 
Viorel Stegaru: Deci, asta e aberație. 
Mirela Vaida: Aoleu! Stați un pic! Stați un pic! Vă rog. Marian! 
... 
Mirela Vaida: Nu, hai să... Gata! Ai un limbaj pe care, nu, nu pot, n-am cum să-l accept la ora asta 

într-o emisiune. Da? Așa. Unu. Doi.  
Despre invitată, Mara Banică a spus că: 
(10.08-10.19/30-18) Ea nu strălucește de inteligență, să mă scuzați. Este extraordinar de naivă. Ea 

crede absolut orice. Vine un băiat la ea, îi spune că e frumoasă îți ofer luna de pe cer, ea crede și se duce 
așa. Asta e. 

(10.58-11.03/30-18) Ea este tipologia perfectă, că nu înțelege nici care e stânga, care e dreapta. 
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- Ediția din 31 ianuarie 2020 
 

Postul de televiziune Antena 1 a difuzat în data de 31.01.2020 emisiunea Acces 
direct, în direct, în intervalul orar 17:00 – 19:00, cu simbolul AP. 

Principalele subiecte ale emisiunii au fost despre jaful suferit de un cântăreț de muzică 
grecească și povestea soților Stegaru (intervale orare: 17:00 – 17:10; 17:40 – 19:00) 

Pe durata prezentării subiectului soților Stegaru, în studio au fost prezenți, pe lângă 
moderatoarea Mirela Vaida: Ioana Tănase- psiholog, Sorin Ovidiu Bălan-jurnalist, soții 
Stegaru: Viorel și Veronica, Marian Niculiță. 

Mirela Vaida a prezentat continuarea poveștii soților Stegaru, în platoul emisiunii fiind 
prezent și Marian, ”presupusul violator” al Veronicăi.  

Mirela Vaida îl prezintă pe Marian, ”presupusul violator” al Veronicăi. Acesta a venit în 
emisiune pentru a se confrunta cu Viorel și pentru a spune ce s-a întâmplat în seara în care 
a luat-o cu mașina spre Bârlad pe Veronica. Mirela Vaida spune că dorește să afle și cine 
este Gelu, bărbatul la care Marian voia să o ducă pe Veronica. 

Redăm din raport: 
 

Mirela Vaida: … eu am dezvăluit faptul că Marian, presupusul violator, de fapt, nimeni altul decât încă 
unul dintre amanții Veronicăi, cel care a luat-o în acea seară cu mașina și a dus-o pe un câmp alături de alți 
2 bărbați, a sunat pe colegii mei, vă spuneam de Marian și a zis că el va veni la București singur … Nu mai 
are nevoie de niciun ban, e adevărat, ne-a cerut o sumă de bani, nu i-am dat-o, a venit singur cu trenul, 
singur, singurel decis să spună tot adevărul … E foarte important ce are de gând să spună Marian pentru că 
nu l-am ascultat niciodată de la cap la coadă, mai ales e foarte importantă confruntarea dintre Viorel și 
Marian pentru că soțul nu-l cunoaște pe amant, amantul cunoaște pe soț, că l-a văzut la televizor zilele astea. 
Ce are nou să ne spună Marian și mai ales cum au stat lucrurile în acea seară, dar și ce spune detectorul de 
minciuni la care astăzi Marian a fost, vom afla, bineînțeles, aici, în doar câteva minute. 

Mirela Vaida: Deci, doamnelor și domnilor, ce Brexit, Blăgexit dacă mă întrebați pe mine se întâmplă 
aici la noi. Sex-gate-ul de la Bârlad, Vaslui și mai mult decât atât, ce cutremur azi noapte, pentru cei care l-
au resimțit, ce 5 grade, cutremurul abia acum începe pentru că cei trei se vor onfrunta. Ce s-a întâmplat în 
acea seară vom descoperi, vreau să aflu și cine este acel bărbat Gelu, la care înțeleg că trebuia dusă 
Veronica. Multe se vor întâmpla astăzi, când cei trei se vor confrunta. Așadar, soțul și amantul vor sta foarte 
repede față în față, însă imediat, după publicitate.  

Mirela Vaida: Așteptarea a luat sfârșit. Iată confruntarea pe care toată lumea vrea să o vadă, va avea 
loc în doar câteva minute. Știm cu toții acuzațiile pe care i le-a adus Veronica lui Marian, cel care din amant, 
a devenit omul care ar fi răpit-o și ar fi abuzat-o. Ei bine, în platou vor sta față în față toate cele trei 
personaje din acest triunghi amoros, mai tânăra soție Veronica, Marian, dar și soțul ei Viorel.... 

Mirela Vaida: Doamnelor și domnilor, a venit momentul mult așteptat. Cel care i-a fost amant 
Veronicăi, nimeni altul decât tânărul pe care ea l-a acuzat că ar fi violat-o, rupe tăcerea.  

... 
Marian povestește că Veronica i s-a plâns că nu se înțelege bine cu Viorel, că o bate și că el s-a oferit să o 

ducă la un alt bărbat, Gelu. 
Sorin Ovidiu Bălan: I-ai reproșat lui Marian că ți-a răpit nevasta, că ți-a violat-o? 
(…) 
Marian: Și ți-aș fi zis atunci că da, am violat-o. 
Mirela Vaida: ... Ea vrea să fugă de la tine și Marian o ducea la alt bărbat. Că s-o fi întâmplat la ei în 

mașină și altceva, aflăm un pic mai târziu, dar totul a pornit de la soția ta.  
(...) Sorin Ovidiu Bălan: În prima zi ea a spus că nu știe, 3 au răpit-o și violat-o, i-a spus soțului, a fost 

adusă acasă de un domn care a dus-o la poliție, în timp ce acum află că domnul Viorel știa foarte bine de domnul 
Marian! Ba chiar vorbiseră și la telefon și îl întrebase ce chiloți avea nevasta în seara aia pe ea. 

Viorel: Nu l-am întrebat ce … Marian, să te întreb și eu o singură întrebare …  
Viorel îl întreabă pe Marian de ce nu a venit la el să-l întrebe dacă e adevărat că o bate pe Veronica. 

Marian povestește cum a mers cu o mașină și un prieten dar și cu Veronica pentru a-i da acesteia o cafea la 
Bârlad, dar mașina a făcut o pană. Marian mai vorbește despre faptul că Veronica i-a spus că are mai mulți iubiți 
prin diferite sate, că o bat atât Viorel cât și părinții lui. Veronica spune că nu este adevărat, că nu are amanți.   

Sel. 18, reper 40:30  
Mirela Vaida: Tu rămâi cu Veronica în spatele mașinii, pe bancheta din spate. Ce se întâmplă? 
Marian: Acolo ea era fericită, veselă, gata, vreau să mă distrez. 
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Mirela Vaida: Adică ea ți-a spus ție clar că vrea să … așa. Cu tine. 
Veronica: Când am spus așa? 
Marian: Da. Eu când am văzut că așa, am încercat, că-s băiat. 
Mirela Vaida: Hai, măi, că nu este nicio înregistrare. Așa, zi-i. 
Marian: Am încercat, că-s băiat. Între timp a primit telefon iar. 
Mirela Vaida: Ai încercat că erai băiat … 
(...) 
Mirela Vaida: Ai încercat la ea? Acolo a venit faza cu pantalonii. 
Marian: Da. 
Mirela Vaida: Dar tu cum te-ai băgat ca să zic așa, dacă știai că ea era pentru prietenul tău Gelu? 
Marian: Păi eu am mai avut o aventură cu ea înainte. 
Mirela Vaida: Adică știai că vrea, cum ar veni. 
Sorin Ovidiu Bălan: El voia să i-o dea lui Gelu, cu instrucțiunile de folosire … 
Mirela Vaida: Stați un pic … și ți-a și spus ea că vrea cu tine. 
Marian: Da, a zis că vrea să se distreze. 
Veronica: Da, să scap de tine, că mă chinuiai și tu voiai să mă dezbraci. 
... 

 

Sel. 18, reper 43:00 
Mirela Vaida: Și în momentul acela a trecut un alt om cu mașina, tu i-ai spus să te ducă acasă și el a 

zis că te duce la poliție. 
Veronica: Și la poliție ai intrat doar tu ca să dai o declarație? 
Veronica: Da. 
Mirela Vaida: Și în acea declarație tu ai spus că nu ai nimic de declarat împotriva lui Marian, că nu 

te-a violat. E adevărat? Hai zi! 
Veronica: Da, că nu știam ce să mai zic. 
Mirela: Că nu a fost viol. Și la bărbatul tău acasă te-ai dus și i-ai spus că el te-a violat, ai fost la 

poliție și ai declarat că te-a violat, dar poliția nu face nimic. E adevărat? Când tu de fapt polițistului i-ai 
spus clar că de fapt nu a fost nici un viol. … 

 

Sel. 18, reper 44:35  
Mirela Vaida: Ce scria în declarația nevestei-ti? Tu ai întrebat-o? Și tu vrei să o întrebi azi, după o 

lună? Ia uită-te la ea și întreabă: Nevasto, ce ai scris în declarație la poliție? 
Veronica: Dar nu am scris-o eu, a scris-o … 
Viorel: Păi cine a scris-o, o doamnă … 
Mirela Vaida: Păi ce i-ai dictat tu să scrie? Că te-a violat sau nu te-a violat Marian? 
Viorel: Te-a violat sau nu? Te-a violat sau nu? Îți mai spun o întrebare: te-a violat sau nu? Zi da sau 

nu. Sau a fost tentativă. 
Veronica: Nu. 
Viorel: Păi și atunci cum, ce o fost aici? Ce o fost aici?  
Veronica nu răspunde. 
Viorel: Și tu, în primul rând … 
Marian: Dacă tu nu ai grijă de ea, nu-i oferi afecțiune, normal că ea pleacă. Ia zi, Veronica, îți oferă 

el afecțiune? Fii sinceră. De ce te duci tu la alții? Ia uită-te la mine! 
(…) 

 

Sel. 18,reper 46:05 Viorel:  Măi, nu te mai da șmecher, că voi ați vrut să o duceți la prostituție, asta 
a fost … 

Marian: Ei, gata, de acum când auzi de Vaslui, toată lumea duce la prostituție! Eu cred că tu duci la 
prostituție! 

Viorel: Ce ai zis, mă? 
Marian: Tu duci la prostituție … 
Mirela Vaida: Stați un pic, acum, astea  sunt acuzații grave, eu zic să nu le faceți dacă nu aveți 

probe. De ce spui asta că el o duce? 
 

Sel.18, reper 46:35 Marian: Fii sinceră, are grijă Viorel de tine? Sincer? 
Veronica: Da. 
Marian: Cum, în ce sens are? 
Veronica: Cum …. Dar vrei să îți dau și multe explicații acu! 
Marian: Dar nu țipa, vorbește frumos. Cum are grijă de tine? Zi acum. 
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Veronica: Dar ce te interesează pe tine cum are grijă de mine? 
Marian: Dar explică, cum are? Uite, are grijă așa. Explică tu cum are grijă? 
Veronica: Să îți spun acum și ce fac cu el în dormitor! Nu ai vrea și multe … 
Marian: În afară de asta. Zi cum are el grijă de tine? 
Mirela Vaida: Stați așa. Nu e o oră adecvată pentru treaba asta. Hai să vorbim lucruri așa. Tu ce 

vrei să spui? Că ea te-a înșelat, că are atâția bărbați, crezi că ea chiar îi are? Sau dacă are, e din cauză că 
nu are acasă un bărbat care să îi dea atenție? 

Marian: Da. 
Mirela Vaida: Cum, măi, trei din Cârjani, doi din Blăgești. Câți? 
Marian: Nu știu câți, nu am de unde să știu. (…) 

 

Mirela Vaida o acuză pe Veronica de minciună, și o întreabă dacă nu cumva ea nu-l mai iubește pe 
Viorel, că îi este rușine de oamenii din sat, de soț, pentru că nu are unde locui. 

Sel. 18, reper 51:05 Mirela Vaida: Dar, eu te întreb așa: dorința ta de a le scrie băieților, de ați da 
întâlnire cu ei, de a le da poze cu tine goală, de a le dansa dezbrăcată în fața … 

Veronica: Le știu … 
Mirela Vaida: Le știi. De ce te-aș crede pe tine în seara asta, când spui că el minte și nu l-aș crede pe 

Marian care spune că tu l-ai chemat, că vrei să pleci de la bărbatul tău și vrei să fugi de acasă și te duci la 
altul care are condiții. Și știi de ce te întreb asta?  

 (…) 
Mirela Vaida: Că tu vrei să divorțezi de Viorel, adică de ce nu i-ai fi zis unui coleg de bancă pe care 

îl știai de atâția ani, cu care ai mai și avut o relație intimă, că vreau să divorțez la Viorel și să merg cu tine 
sau du-mă la Gelu că are condiții. Pentru că până acum, trecutul tău, cel puțin de trei săptămâni de când 
noi tot avem declarații, ne arată că tu ai mințit. Înțelegi ce spun? Ție îți este rușine de soacră-ta, de socru-
tău, de sat și mai ales de Viorel și ți-e frică că tu nu ai unde dormi? De aia nu-i poți spune lui Viorel că tu 
nu-l mai iubești demult sau că ai râvni sau că ți-ai dori o viață lângă un alt bărbat? 

Veronica: Nu, eu tot lângă Viorel … 
Mirela Vaida: Nu ai unde dormi, de fapt, aia e problema! Te-ai măritat cu Viorel că nu aveai unde 

sta? Dar gândul tău a fost la vreo altă, mare iubire vreun bărbat care să vină și să te răpească și să fugiți 
amândoi și să trăiți aventura vieții? 

Veronica: Nu. 
 

- ediția din 3 februarie 2020 
 

Postul de televiziune Antena 1 a difuzat în direct, în data de 03.02.2020, în intervalul 
orar 16:57-18:58, emisiunea Acces direct, cu semn de avertizare AP. 

În prima parte a emisiunii, în intervalul orar 16:58-17:08, au fost prezentate imagini 
din timpul unei pauze de publicitate a emisiunii anterioare (ediție difuzată în data de 
31.01.2020). De asemenea, prin transmisiune video directă din culise au intervenit pe rând, 
Marian, Veronica, apoi Viorel și au vorbit despre întâlnirea din emisiunea anterioară și 
despre testul poligraf.  

În a treia parte a emisiunii, în intervalul orar 17:53-18:57, s-a reluat povestea cuplului 
Veronica și Viorel Stegaru, iar în studio au avut loc discuții prin care s-a încercat o 
reconstituire a evenimentelor din seara de 5 ianuarie 2020 (ziua în care Veronica a acuzat 
că ar fi fost răpită și violată), din perspectiva Veronicăi Stegaru.  

În studio au avut loc mai multe discuții cu privire la întâlnirile Veronicăi cu alți bărbați. 
 

Redăm din raportul de monitorizare: 
 

Mirela Vaida: Daꞌ, totuși, noi avem niște poze cu tine, știi că le-am... le-am dat. Oare le-am dat? 
Viorel Stegaru: Da, da, da. 
Mirela Vaida: Cu care un alt băiat...  
Veronica Stegaru: Da, știu.  
... Mirela Vaida: Ți-a făcut poze imediat după ce-ați avut un act intim și erai semi dezbrăcată. 
Veronica Stegaru: Păi și acela e tot așa! 
Marian (bărbatul acuzat de viol): Măgar. Așa. 
Mirela Vaida: Și ăla a fost măgar că te-a dezbră...? 
Veronica Stegaru: Da și acela e măgar. 



 

 

29

 
 

Mirela Vaida: Daꞌ, tu ce căutai în patul lui? 
Veronica Stegaru: Păi dacă el mă sunase și pe număr! 
Mirela Vaida: A și tu ce-ai zis? Ca să scapi de el, te-ai dus! 
Viorel Stegaru: Le, le, le, le! 
Mirela Vaida: Cum e, Veronico? Tu ai înțeles... Tu ai înțeles ceva din ce facem noi aici de 3 

săptămâni? 
Veronica Stegaru: Da. 

 

Mirela Vaida: Veronica, știi unde este revolta mea? Treaba ta ce-ai făcut cu viața ta, e treaba ta și-a 
soțului tău! Din momentul în care ai devenit soția lui, dacă el te iartă și puteți trece peste toate și el s-a 
împăcat cu ideea asta, până la urmă el trăiește cu tine, nu noi. Dar, durerea mea este că niște băieți, sigur 
că și ei au vina lor, daꞌ hai să spui că ei fac golănisme de astea, cum mai fac băieții pe la țară, că și ei sunt 
vinovați că sună niște fe... sau mă rog, că intră în jocul unor fete care ba, uite, se plâng că-s bătute, au 
copii acasă, poate au o situație grea acasă. 

Viorel Stegaru (adresându-i-se Veronicăi): Nu mai plânge! 
Mirela Vaida: Tu-i acuzi pe ei de viol, că ți-au pus cuțitul la gât, că te-au legat la ochi, tu așa ai venit 

și-ai spus! Până la urmă ei au venit cu dovada că tu te-ai dus de... de... de bună voie. Dar, dacă ei intrau în 
pușcărie din cauza ta? Tu le spui lor la rândul tău că te bate bărbatul acasă. Dacă ei se duceau la poliție și 
spuneau: „Vedeți că asta-i bătută acasă!”, violență domestică, era Viorel pe sus luat de acasă, pe tine te 
dădea soacră-ta afară, copilul rămânea pe drumuri. Adică, tu puteai, din disperarea de a te apăra, să faci 
niște probleme pe viață unor oameni care poate sunt nevinovați, pe care tu i-ai provocat, cum e cazul lui 
Marian, că tu i-ai scris: „Hai vino!”,  sau a altor băieți. Poate nu-i adevărat, poate și Marian minte, o să 
aflăm imediat, pentru că, iată, eu plicul îl am aici. Dar, dacă știi că ai greșit și-ai avut un moment de 
slăbiciune, sau ai fost tu mai naivă, e mai bine sărecunoști dar nu mai acuza și pe altul! Tu spui că ți-a 
furat telefonul, că te-a sechestrat, că a vrut să te dea la bărbați, dar tu de bună voie te-ai urcat în mașina 
aceea și tu ai întreținut relații intime cu el și înainte de povestea asta. E adevărat? 

(...) 
Mirela Vaida: Și nu doar cu el, și cu alți bărbați din sat. E advărat? Și atunci eu te întreb așa, 

domnule, dacă știi că ești vinovată spui: „Da, am greșit, încerc să mă îndrept!” Că nimeni nu-i perfect și 
toată lumea greșește, dar nu-i mai trage și pe alții nevinovați după tine! Că unii chiar pot să facă pușcărie 
din cauza asta. Știi ce spun? 

Veronica Stegaru: Da. 
Mirela Vaida: Asta-i toată problema. Că, de fapt, tu de aia ai venit la noi, să spui că el te-a violat și 

atunci era o chestiune foarte gravă. Și că poliția nu face nimic. Deci, acuzai și poliția că nu-și face treaba, 
îl acuzai și pe el de viol și de fapt tu erai cea care-a intrat de bună voie în mașină. Și care a și vrut, conform 
discuțiilor extrem de vulgare pe care voi le-ați avut, să aibă relații intime cu el. Înțelegi care-i problema? 

În continuare Marian i-a supus pe soții Stegaru unui test pentru a încerca să demonstreze că Viorel ar 
bate-o pe Veronica. Atât Viorel, cât și Veronica au negat, iar Viorel a afirmat că își cunoaște foarte bine soția 
și că aceasta ar fi prima dată în care Veronica l-ar fi înșelat în cei 5 ani de căsnicie. 

 

- Ediția din 6 februarie 2020 
Postul de televiziune Antena 1 a difuzat în direct, în data de 06.02.2020, în intervalul 

orar 16:57-18:57, emisiunea Acces direct, cu semn de avertizare AP. U Moderatoare 
Mirela Vaida. 

Invitați în studio cu privire la subiectul Vulpița: Veronica și Viorel Stegaru, Mara 
Bănică, Sorin Ovidiu Bălan; Florentina Daniela Ion (parapsiholog); Ilinca și Dumitru Stegaru, 
nașa Geta; 

Titluri pe ecran: VULPIȚA ACUZĂ! FOSTUL NAȘ A VRUT S-O ABUZEZE?; FAMILIA 
NAȘULUI ACUZAT DE VULPIȚA RUPE TĂCEREA; VULPIȚA, ADEVĂRUL SUPREM 
DESPRE FOSTUL NAȘ; FOSTUL NAȘ S-A DEZBRĂCAT ÎN FAȚA VULPIȚEI?; CUM A 
SCĂPAT VULPIȚA DIN MENGHINA FOSTULUI NAȘ?; FOSTA NAȘĂ A VRUT SĂ 
DISTRUGĂ FAMILIA VULPIȚEI?; FOSȘTII NAȘI, PLAN DIABOLIC CU SOȚIA-VULPIȚĂ?; 
VULPIȚA, DISPERATĂ! A SĂRIT PE GEAM DE FRICĂ!; OPERAȚIUNEA NAȘUꞌ - 
VULPIȚA, DEZVĂLUIRI CRUNTE; FOSTUL NAȘ I-A RECUNOSCUT ADEVĂRUL LUI 
VIOREL?.  

 

 Rep.58:03, sel.6-16 – rep. , sel.6-17 În prima parte a emisiunii, în intervalul orar 16:58-
17:08, a fost prezentat subiectul zilei, Veronica acuzându-l pe cel care ar fi trebuit să fie nașul fiicei 
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sale de faptul că i-ar fi făcut avansuri și ar fi intrat în casă peste ea. De asemenea, prin 
transmisiune video directă din culise au intervenit pe rând, Veronica și Viorel. Veronica a susținut că 
bărbatul care ar fi trebuit să fie nașul fiicei sale i-ar fi făcut avansuri în repetate rânduri, iar Viorel i-a 
transmis acestuia să nu mai repete aceste gesturi. 

 S2 (rep.00:36-01:09, sel.6-17) La început a fost difuzată o înregistrare video care a 
conținut următoarele comentarii: 

Veronica Stegaru: Nașul a încercat să mă violeze. 
Voce din off: Veronica și-a făcut curaj și a povestit cu lux de amănunte cel mai dureros moment din 

viața ei. 
Veronica Stegaru: S-a dezbrăcat și el, a căutat să mă dezbrace și pe mine. 
Voce din off: Speriată de moarte... 
Veronica Stegaru: A venit peste mine, m-a împins... 
Voce din off: Veronica abia a reușit să scape de cel care-ar fi trebuit să-i fie părinte spiritual fiicei 

sale. Întreaga poveste de groază, dar și ce spune familia bărbatului acuzat, în câteva clipe! 
Înregistrarea a fost însoțită de avertizarea scrisă: ATENȚIE, INFORMAȚII CARE POT AFECTA 

EMOȚIONAL TELESPECTATORII! 
Acesta a mai fost difuzat o dată, la ora 17:59, înainte de reluarea subiectului cu privire la soții 

Stegaru. În transmisiune video directă din culise, a intervenit Veronica. Aceasta a povestit faptul că 
nașul fetiței sale i-ar fi făcut avansuri și ar fi intrat în casă peste ea. De asemenea, tânăra a 
menționat că a făcut testul poligraf pentru a se demonstra faptul că spune adevărul. 

În continuare, prin transmisiune video directă din culise, a intervenit Viorel care a spus atunci 
când a aflat despre ceea ce a făcut nașul a reacționat foarte rău și i-a transmis acestuia să îi fie 
rușine pentru faptele sale și nu le mai repete în viitor. 

 

 S8 (rep.08:05-14:Rep.58:50, sel.6-17 – rep.57:19, sel.6-18 În a treia parte a emisiunii, în 
intervalul orar 17:58-18:57, s-a reluat povestea cuplului Veronica și Viorel Stegaru, iar în studio au 
avut loc discuții cu privire la ziua în care bărbatul care ar fi trebuit să fie nașul fiicei lor ar fi încercat 
să o abuzeze.  

De asemenea, a fost difuzată o înregistrare video în care Veronica a povestit cum ar fi 
încercat să o abuzeze acest bărbat. 

În continuare, soții Stegaru au povestit că au mers la Poliție pentru a reclama incidentul, iar 
bărbatul care ar fi trebuit să le fie naș și-ar fi recunoscut vina. 

Prin telefon a intervenit Geta, soția bărbatului acuzat, care a negat povestea Veronicăi și a 
susținut că soțul său ar fi vizitat-o pe tânără deoarece ar fi fost sunat de aceasta. 

 S7 (rep.01:02-05:29, sel.6-18) În studio s-a discutat despre cele două momente în care 
Viorel a agresat-o pe Veronica: 

 

 36, sel.6-18) A fost difuzată o înregistrare video în care Veronica Stegaru a povestit cum ar 
fi încercat să o abuzeze bărbatul care ar fi trebuit să fie nașul fiicei sale. 

Înregistrarea video a conținut următoarele comentarii: 
Veronica Stegaru: Nașul a încercat să mă violeze. Tremuram toată și mi-era și frică. 
(...) 
Veronica Stegaru: 07:00, dimineață era. A venit pe poarta de la deal, eu m-am speriat, n-am știut cine 

e, fata dormea, eu eram pe afară și-a zis: „Hai, fină, hai să facem!” Și i-am spus: „Măi, omule, tu ai doi 
copii și eu am fata! Tu ce vrei să faci, să-mi distrugi familia? A zis: „Hai, fină, hai să facem!” Adică, 
căuta... și am zis că nu. 

Voce reporter (titrat pe ecran): El a intrat peste tine acolo unde era și fetița? 
Veronica Stegaru: Da. S-a dezbrăcat până la jumate și el a căutat să mă dezbrace și pe mine, și-am zis 

că nu. Am spus să mă lase în pace, să iasă, să plece. 
(...) 
Veronica Stegaru: M-a împins la canapea e... și între pătuc. Și-am scăpat. 
(...) 
Voce reporter (titrat pe ecran): Nașul tău ce zicea atunci? A zis că da, a încercat să te violeze? 
Veronica Stegaru: Da, la Poliție a recunoscut. 
Voce reporter (titrat pe ecran): Și atunci când a venit nașul, peste tine, ce ai simțit atunci? Ți-era 

frică? 
Veronica Stegaru: Tremuram toată și-mi era și frică. (...) 
Voce reporter (titrat pe ecran): Nașul era agresiv atunci? Îți vorbea urât? 
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Veronica Stegaru: Tot mă mai atingea când mă duceam pe la el, când mă duceam cu bărbată-miu, 
știe și bărbată-miu, a vrut să-i spună în față: „Las-o-n pace, că...”, el tot mă atingea. Cum stăteam jos pe 
pat, soțul meu stătea în partea asta și el mă atingea, mai îmi punea mâna pe la spate. 

(...) 
Veronica a povestit că nașa i-ar fi spus să-l părăsească pe Viorel și să se mute la ea împreună cu fetița. 
Prin telefon a intervenit nașa, soția bărbatului acuzat, care a negat povestea Veronicăi. Aceasta a spus că 

Veronica l-ar fi sunat pe cel care trebuia să fie naș pentru a-l chema la ea. De asemenea, nașa a negat atât 
faptul că bărbatul s-ar fi dezbrăcat, cât și faptul că și-ar fi recunoscut vina la Poliție. La Poliție nașul ar fi spus 
că doar a pupat-o pe Veronica, apoi a plecat. 

(...) 
Mirela Vaida: Putea să-i fie tată... intră dimineața la 07:00 peste ea și o pupă? 
Veronica Stegaru: Daꞌ, a zis: „Hai, fină, hai să facem!” Nu. A zis: „Hai, să facem!” Și i-am zis că nu, 

că... 
Mirela Vaida: Și înțeleg că s-a și dezbrăcat. Dumneavoastră cum vă... 
Veronica Stegaru: Da.  
Geta (nașa): Nu s-a dezbrăcat, doamnă! 
Mirela Vaida: Daꞌ, ați fost acolo, doamnă? 

 

Analizând conținutul celor 16 ediții ale emisiunii Acces direct, difuzate în perioada 13 
ianuarie-6 februarie 2020, între orele 16.50-18.58 și vizionând secvențe din conținutul 
acestor ediții, membrii Consiliului au constatat că acestea au fost difuzate cu încălcarea 
prevederilor privind protecția minorilor și a demnității umane în cadrul serviciilor de 
programe. 

În scopul asigurării protecţiei minorilor, legiuitorul a instituit norme cu privire la difuzarea 
programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a acestora, iar în acest sens, 
prevederile art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului, reglementează protecţia copiilor ce se 
realizează, în principal, fie prin interdicţia de a difuza programe sau subiecte care pot afecta 
grav dezvoltarea fizică, mentală şi morală a copiilor, fie prin programarea acestora în 
intervale orare la care copiii nu au acces audio sau video la programele respective.  

Astfel, membrii Consiliului au constatat că, dialogurile purtate de către moderatoare și 
invitați, la ore la care copiii au acces neîngrădit la vizionare, pe parcursul celor 16 ediții ale 
emisiunii Acces direct din perioada monitorizată, despre cazul unei femei răpite și violate de 
trei bărbați pe care nu îi cunoștea, despre relațiile intime dintre această femeie cu alți 
bărbați, despre faptul că propriul copil nu seamănă cu soțul ei, Viorel, despre o posibilă 
sarcină rezultată în urma relațiilor intime avute cu unul dintre bărbații pe care aceasta i-a 
acuzat de viol și despre moralitatea acesteia, dialoguri în unele cazuri cu accente violente 
şi ameninţătoare, au fost de natură să prejudicieze dezvoltarea fizică, mentală şi morală 
a copiilor. 

Membrii Consiliului consideră că, limbajul obscen, cu conotații sexuale și cu 
accente violente și amenințătoare folosite în timpul edițiilor emisiunii și reperele morale 
pe care personajele invitate în edițiile emisiunii le-a oferit copiilor sau adolescenților 
reprezintă elemente care pot afecta dezvoltarea mentală și morală a minorilor, întrucât 
aceştia nu au capacitatea deplină a unei reprezentări corecte a faptelor, având 
curiozitatea sau tendinţa de a imita cu uşurinţă comportamentul şi acţiunile adulţilor. 

Consiliul a apreciat că programul audiovizual difuzat de radiodifuzor şi cuprins în 
rapoartele de monitorizare, cu privire la care au fost primite mai multe reclamaţii, au fost 
de natură să afecteze minorii, întrucât un astfel de conţinut nu poate constitui un un 
reper moral în educarea și dezvoltarea minorului, principiile moralei reprezentând unul 
dintre factorii importanţi în educare şi în adaptare la cerinţele şi relaţiile sociale din 
comunitate.  

Membrii Consiliului au constatat că, în clasificarea programului difuzat, 
radiodifuzorul a nesocotit prevederile art. 19 alin. (2) lit. f) din Codul audiovizualului, 
întrucât, responsabilitatea, în speță, a clasificării programului difuzat îi revine 
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radiodifuzorului, în funcție reperele morale pe care personajele din emisiune le oferă 
copiilor sau adolescenților. 

Un conţinut precum cel difuzat în cadrul edițiilor monitorizate nu poate reprezenta 
un model de educaţie în dezvoltarea armonioasă a minorului, fiind de natură să 
influenţeze în mod negativ minorii, care, până la o anumită vârstă, învaţă prin imitaţie, şi 
care practic preiau tipare ori atitudini, întrucât datorită vârstei nu au facultatea și  
capacitatea de a judeca şi de a aprecia justețea informaţiilor primite prin intermediul 
televiziunii, asimilându-le, uneori, ca atare, ca şi cum acesta ar reprezenta un 
comportament social normal, comun.  

 

Membrii Consiliului au reținut, din conținutul rapoartelor de monitorizare analizate, 
unele secvențe relevante în care s-a folosit un limbaj obscen, cu conotații sexuale și cu 
accente violente și amenințătoare, precum și prezentarea reperelor morale pe care 
personajele invitate le-a oferit copiilor sau adolescenților, de natură a le afecta 
dezvoltarea fizică, mentală și morală a minorilor, după cum urmează: 

- în ediția din 14 ianuarie 2020: 
Mirela Vaida: Marian. De câte ori cu Marian? 
Veronica Stegaru: O singură dată. (...) 
 Ilinca Stegaru: Numai oleacă, numai oleacă, ești cu cracii goi! Numai cu cracii goi ești! 

Mirela Vaida și Mara Bănică o întreabă pe Veronica, în mod repetat și insistent, dacă Viorel este tatăl 
copilului, dacă a mai fost cu vreun alt bărbat în timp ce era împreună cu Viorel, dacă a mai fost vreodată 
gravidă, dacă este gravidă în prezent, în ciuda răspunsurilor negative ale Veronicăi. Veronica a spus chiar că a 
făcut un test de sarcină care a ieșit negativ. 

Sel.1, 10:45 Ilinca Stegaru: Ea se duce cu băieți, o să rămână gravidă și o să-i umple casa de copii 
că sunt ai lui Viorel Stegaru. 

Mirela Vaida: Aoleu, stați așa un pic, dar copilul pe care îl aveți acum este al lui Viorel, nu? 
Veronica: Da, cu Viorel l-am făcut. 
- în ediția din 15 ianuarie 2020: 

Mirela Vaida: Dar Iustin a mai zis ceva, că zice fata asta pe care tu o ai, zice, nu seamănă deloc cu 
Viorel. Viorel spune că ar trebui ca Veronica să recunoască cu cine a făcut copilul. 

Veronica: Fata e cu tine! 
Mara Bănică: Nu o să spună, Viorel. Ei îi e greu să recunoască, ea tot speră că nu se mai află în 

plus chestia asta. 
Veronica: E cu bărbată-miu fata! Aicea recunosc! 
Mara Bănică: Asta ar fi culmea! 
(...) 

Veronica: Da, că nu seamănănu seamănă copilul cu Viorel. Și tanti aia a spus că copilul seamănă 
cu Viorel. ”Tu nu vezi că seamănă cu Viorel”? 

Mirela Vaida: Dar tu nu ești sută la sută sigură că-i copilul lui Viorel? 
Veronica: A zis că-i fata lui Viorel, a spus așa vecina. 
Mara Bănică: Păi trebuie să-ți spună cineva sau știi tu? 
Mirela Vaida: Dar ia zi tu drept, a cui ar mai fi putut fi fata? Dacă nu era a lui Viorel, a cui putea să 

fie? A lui Marian? 
Veronica: Nu. 
Mirela Vaida: A lui Edi? 
Veronica: Nu. A lui Viorel. 
(...) 
Mirela Vaida și Mara Bănică o întreabă insistent iarăși pe Veronica dacă este însărcinată și când a făcut 

ultima oară dragoste, astfel încât să își dea seama dacă testul de sarcină a fost făcut corect. 
Mirela Vaida: Mama ta zice că ea te primește, dar dacă tu ești însărcinată cine știe cu cine, la ea 

acasă nu ai ce să cauți. 
Veronica: Nu sunt! 
Mara Bănică: Trebuie să treacă o perioadă de timp, fata mea … știu că ai făcut … 
Mirela Vaida: Ia zi, iartă-mă că acum te întrerup … 
Veronica: Am făcut de două ori testul acasă și nu sunt. 
Mirela Vaida: Știu, dar ultimul act, ultimul act când a avut loc? 
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Veronica: Adică cum? 
Mara Bănică: Ultima partidă de amor!  
Mirela Vaida: Când a avut loc?  
Mara Bănică: Cu soțul, cu amantul, cu Marian. 
Mirela Vaida: Cu cine a avut, cu un băiat. Cu cine, când a avut loc? 
Mara Bănică: Când? Aseară? 
Mirela Vaida: Când? Nu-ți mai aduci aminte? 
Viorel: Doamnă, ultima a fost că ăștia, cu indivizii ăștia. (…) 
Mara Bănică: Zi-i măi, ca să știm! Mai demult? 
Mirela Vaida: Deci ultima oară a fost cu băieții ăștia? Pe 5 ianuarie? Stai un pic. Că dacă-i din 5, 

astăzi suntem în 15. 
Mara Bănică: Fata zice că a mai făcut și cu soțul. 
Mirela Vaida: După 10 zile e prea devreme. E prea devreme, trebuie să mai aștepți un pic. Hai că 

intrăm în detalii din astea, dar nu avem ce face. 
 

- ediția din 17 ianuarie 2020 
 

Ilinca Stegaru: Era obosită… venise de la harmăsari, nu?…  
Veronica: Veneam de la harmăsar… 
(...) 
Ilinca Stegaru: Băiatul meu a fost cuminte. El o dormit în casă, n-o plecat la ciocan sau la băcani. 
Bebe Mihăescu: Nu vorbiți așa urât că-i vorba și de băiatul dumneavoastră. 

 

Mirela Vaida: … jacuzzați… ați băut și șampanie… 
 

- în ediția din 20 ianuarie 2020 
Mara Bănică: Am înțeles, dragă! Eu te întreb altceva. Du-te la muncă! Dacă nu, du-te la puf! Iartă-mă 

că sunt directă… 
Mirela Vaida nu a intervenit. 
... 
Pe parcursul emisiunii în studio au fost făcute comentarii cu privire la viața intimă/moralitatea 

Veronicăi Stegaru și a lui Viorel Stegaru. 
Mirela Vaida: … Numai că am pornit de la una și ne-am dus în alta. Am aflat că, de fapt, violul n-a 

fost viol, că n-a fost unul singur, c-au fost mai multe și erau de bună-voie la invitația ta. 
... 
Mara Bănică: Măi, Viorele… hai să ne… S-a greșit o dată cu Edi, o dată cu Marian… o dată cu 

Iustin… 
Viorel: Păi nu… eu le-am inclus pe toate… 
Mirela Vaida: I-a luat la pachet… 
Mara Bănică: Tu i-ai luat 3 în 1… ca cafeaua, iartă-mi cacofonia… 
.... 
Ilinca Stegaru: Du-o la produs! Du-o la produs! Du-o la produs c-o făcut râs în sat!  
... 
Ilinca Stegaru: Nici mă-ta nu te-a trimis la golani, nici eu nu te-am trimis la golani. Ai plecat singură 

după hărmăsari. Da… singură… 
Ilinca Stegaru: Ce-ai să spui, fă? De-asta te-ai dus obosită și te-ai culcat acolo și ai întins picioarele pe 
nașă-tu cât este de lung? 
Veronica: Unde am întins picioarele? 
Ilinca Stegaru: Păi o spus… 
Veronica: Da el de ce-o umblat undeva? 
Ilinca Stegaru: Cine? Nașă-tu? 
Veronica: Da! Mi-o pus mâna… 
Ilinca Stegaru: Doamne… Auzi, mă… să-l sunăm… Când ai întins picioarele că erai obosită… 
Veronica: Da… am întins picioarele acum… 
Ilinca Stegaru: Da ce căutai hărmăsar? 
Veronica: Da…. Hărmăsar… 
(...) 

Dumitru Stegaru: Să se ducă în casele pustii unde stăteu… p-unde se călăreau… acolo să se ducă… În 
casa aceea pustie… acolo o fost… deci după casă la noi… 

De asemenea au fost făcute amenințări la adresa cuplului Veronică și Viorel Stegaru: 
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Ilinca Stegaru: În Blăgești n-ai ce căuta! Dacă vii, eu îți fac capăt! În Blăgești nu ai ce căuta! Du-
te, băiete, peste șapte sate și șapte hotare! 

... 
Ilinca Stegaru: Laurențiu lui Chiriaș, dacă te prinde, o zis că îți dă dinții jos! I-ai făcut muierea 

răutate (bip) cum i-oi fi făcut-o? 
... 
Dumitru Stegaru: Taci din gură că intru la tine cu totul, fă! Intru la tine cu totul! 

 

- ediția din 24 ianuarie 2020 
Mirela Vaida: Am înțeles dar, auzi, el săracul, a stat când te sunau și Iustin, și Marian, și ăla, și ăla, 

și ăla și toți spuneau de câte ori s-a întâmplat să te culci cu ei. Și acum, tu nu poți să stai că a stat și el de  
vorbă cu o domnișoară. ... 

 

- în ediția din 30 ianuarie 2020 
Marian: Îmi pare rău că n-am apucat să înregistrez de mai devreme când ziceai tu „Oprește mașina 

că eu acuma vreau să mă fut aici”. 
Mara Bănică: Aveți o poamă!  

 

- ediția din 3 februarie 2020 
 

Mirela Vaida: Tu-i acuzi pe ei de viol, că ți-au pus cuțitul la gât, că te-au legat la ochi, tu așa ai venit 
și-ai spus! Până la urmă ei au venit cu dovada că tu te-ai dus de... de... de bună voie. Dar, dacă ei intrau în 
pușcărie din cauza ta? Tu le spui lor la rândul tău că te bate bărbatul acasă. Dacă ei se duceau la poliție și 
spuneau: „Vedeți că asta-i bătută acasă!”, violență domestică, era Viorel pe sus luat de acasă, pe tine te 
dădea soacră-ta afară, copilul rămânea pe drumuri. Adică, tu puteai, din disperarea de a te apăra, să faci 
niște probleme pe viață unor oameni care poate sunt nevinovați, pe care tu i-ai provocat, cum e cazul lui 
Marian, că tu i-ai scris: „Hai vino!”,  sau a altor băieți. Poate nu-i adevărat, poate și Marian minte, o să 
aflăm imediat, pentru că, iată, eu plicul îl am aici. Dar, dacă știi că ai greșit și-ai avut un moment de 
slăbiciune, sau ai fost tu mai naivă, e mai bine sărecunoști dar nu mai acuza și pe altul! Tu spui că ți-a 
furat telefonul, că te-a sechestrat, că a vrut să te dea la bărbați, dar tu de bună voie te-ai urcat în mașina 
aceea și tu ai întreținut relații intime cu el și înainte de povestea asta. E adevărat? 

Veronica Stegaru: Da știu, mai demult. 
Mirela Vaida: Și nu doar cu el, și cu alți bărbați din sat. E advărat? Și atunci eu te întreb așa, 

domnule, dacă știi că ești vinovată spui: „Da, am greșit, încerc să mă îndrept!” Că nimeni nu-i perfect și 
toată lumea greșește, dar nu-i mai trage și pe alții nevinovați după tine! Că unii chiar pot să facă pușcărie 
din cauza asta. Știi ce spun? 

Veronica Stegaru: Da. 
Mirela Vaida: Asta-i toată problema. Că, de fapt, tu de aia ai venit la noi, să spui că el te-a violat și 

atunci era o chestiune foarte gravă. Și că poliția nu face nimic. Deci, acuzai și poliția că nu-și face treaba, 
îl acuzai și pe el de viol și de fapt tu erai cea care-a intrat de bună voie în mașină. Și care a și vrut, conform 
discuțiilor extrem de vulgare pe care voi le-ați avut, să aibă relații intime cu el. Înțelegi care-i problema? 

 

De asemenea, membrii Consiliului au constatat că, dialogurile purtate între 
moderatoare și invitații emisiunii ce au vizat-o, în esență, pe Veronica Stegaru, în jurul 
căreia s-au concentrat comentariile de natură sexuală ori au făcut referire la starea ei de 
sănătate mintală, au condus, în final, la punerea acesteia în ipostaze degradante, fiind 
acuzată de imoralitate, fapt ce constituie o încălcare a prevederilor art. 18 lit. a), b) și c) din 
Codul audiovizualului, prevederi prin care legiuitorul a interzis difuzarea, în intervalul orar 
06.00-23.00, a unor producţii care conțin violență fizică, psihică sau de limbaj, în mod 
repetat, comportament trivial, vulgar sau obscen, precum și prezentarea unor persoane în 
ipostaze degradante. 

Pentru ca emisiuni cu un asemenea conținut să nu mai fie difuzate în intervalul orar 
06.00-23.00, legiuitorul a prevăzut o interdicție expresă la lit. c) al art. 18 din norma 
invocată, chiar în cazul în care, persoana supusă unei situații degradante, în speță, 
Veronica Stegaru, și-ar fi exprimat acordul pentru difuzarea materialului audiovizual 
respectiv. 

Toate aceste comentarii au fost de natură să prejudicieze dreptul la demnitate 
umană a persoanei, sens în care legiuitorul a prevăzut că nu orice interes al publicului 
trebuie satisfăcut, iar simpla invocare a dreptului la informare nu poate justifica încălcarea 
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dreptului la demnitate, la propria imagine şi la respectarea vieţii private, aşa cum acestea 
sunt recunoscute şi ocrotite de Codul civil; simpla invocare a acordului prealabil al 
persoanei nu poate justifica încălcarea drepturilor şi libertăţilor altor persoane, ordinea 
publică sau bunele moravuri şi nici nu poate înlătura răspunderea furnizorului de servicii 
media audiovizuale pentru conţinutul programului, prevăzută la art. 3 al Legii 
audiovizualului. 

Așadar, radiodifuzorul răspunde pentru conținutul emisiunii “Acces direct” difuzată în 
perioada monitorizată, conținut vătămător pentru invitata Veronica Stegaru, al cărei drept la 
demnitate a fost încălcat fără a exista vreo justificare sub aspectul necesității informării 
publicului în legătură cu aspecte ce țineau de viața ei privată, sentimentală ori intimă. 

De asemenea, membrii Consiliului au reținut că, pe tot parcursul acestor ediții au 
fost făcute comentarii cu un conținut insinuant și tendențios cu privire la 
comportamentul, sănătatea mintală și moralitatea invitatei Veronica Stegaru, despre 
care jurnalista Mara Bănică a afirmat că nu are reprezentarea consecințelor lucrurilor pe 
care le face, nu judecă, nu strălucește de inteligență, este extraordinar de naivă, crede 
absolut orice și că este tipologia perfectă, nu înțelege nici care e stânga, care e dreapta și 
că suferă de nimfomanie. Or, o astfel de abordare a condus la expunerea ei publică într-un 
mod nerezonabil, de natură a-i afecta demnitatea.  

 

Astfel de comentarii au avut loc în edițiile din: 
- 15 ianuarie 2020 
Mirela Vaida crede că Veronica poate avea și o problemă care trebuie discutată cu un psiholog. 

Mara Bănică este de aceeași părere, spunând că poate fi vorba despre nimfomanie în cazul Veronicăi. 
Mirela Vaida: La ea cred că mai e și o problemă, nu știu, cred că ar trebui discutat cu un psiholog 

… 
Mara Bănică: Cu un psiholog, poate e nimfomanie, vorbesc serios … 
Mirela Vaida: Ori nimfomanie, ori … Poate la ea e o trauma de la ea din copilărie. 
Mara Bănică: Săraca, amărâta, cu siguranță a avut! 
- 20 ianuarie 2020 
Mirela Vaida: Tu te uiți, mă, la tine în oglindă? Tu ești sănătos? 
- 23 ianuarie 2020 
Bebe Mihăescu: Oricum ea nu are nicio reprezentare a consecințelor a lucrurilor pe care le face.. 
- 27 ianuarie 2020 
Mara Bănică: Măi, este irecuperabilă! Deci, șanse revenire – zero. (...) 
Mara Bănică: Mă, fetiță, daꞌ dacă vin toți băieții ăștia, uite, nici nu vreau să-i număr pe colegii din 

spate și fiecare stă la coadă așa și zice: Vreau să te pup! Vreau să... Tu zici: Bine, bine, bine? Adică, tu 
judeci, gen? 

... 
Mara Bănică: Iartă-mă, că te-ntreb mai blând: Nu te supăra, judeci? 
... 
Mara Bănică: Măi, fetiță, eu te-am auzit acolo pusă pe scandal și gură mare, nu știu dacă nu ciupiseși 

și vreun pahar cumva, l-am întrebat pe Viorel, și aicea pari Sfânta Sfintelor de mi-a fost milă de tine două 
săptămâni. Nu mi-e milă, mă! Nu are de ce să-mi fie nici de tine, Viorele! Ai două mâini, două picioare și 
îți dau două milioane pe lună, eu și poporul român! Să-mi fie rușine, proastă sunt! Aia e! 

- 30 ianuarie 2020 
Mara Bănică: Este o fată mai sălbatică. Asta e. 
Despre invitată, Mara Banică a spus că: 
(10.08-10.19/30-18) Ea nu strălucește de inteligență, să mă scuzați. Este extraordinar de naivă. Ea 

crede absolut orice. Vine un băiat la ea, îi spune că e frumoasă îți ofer luna de pe cer, ea crede și se duce 
așa. Asta e. 

(10.58-11.03/30-18) Ea este tipologia perfectă, că nu înțelege nici care e stânga, care e dreapta. 
 

În spiritul protejării drepturilor fundamentale ale omului consfinţite în legislaţia 
europeană şi transpusă şi constituţional, furnizorii de servicii media audiovizuale au 
obligaţia să respecte viaţa privată, onoarea şi reputaţia, dreptul la demnitate a 
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persoanei, dar şi dreptul publicului de a viziona un program difuzat cu respectarea 
cadrului legal.  

 

La aplicarea sancțiunii, Consiliul a avut în vedere faptul că dreptul la liberă exprimare 
nu este unul absolut şi că exercitarea acestui drept în cadrul emisiunii monitorizate s-a făcut 
într-un mod excesiv şi nerezonabil, contrar bunei-credinţe, considerând că, în speță, 
prioritar pentru radiodifuzor a fost ratingul emisiunii şi nu respectarea normelor legale în 
materie a căror obligaţie îi revenea.  

Libertatea de exprimare, ca principiu fundamental al statului de drept, presupune 
respectarea normelor de drept interne şi internaţionale care garantează tuturor persoanelor 
dreptul de a se manifesta potrivit propriilor opţiuni. Aceste opţiuni nu pot leza, însă, 
drepturile altor membri ai colectivităţii, aşa cum este şi dreptul la demnitate.  

 De asemenea, alin. (2) a art. 10 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului 
prevede că exercitarea libertăţii de exprimare comportă îndatoriri şi responsabilităţi, putând 
fi supusă unor formalităţi, condiţii, restrângeri sau sancţiuni prevăzute de lege care 
constituie măsuri necesare într-o societate democratică pentru a garanta protecţia reputaţiei 
sau a drepturilor altora. 

Curtea de la Strasbourg a statuat că exercitarea libertăţii de exprimare include 
obligaţii şi responsabilităţi, a căror întindere depinde de situaţie, iar garanţia oferită de art. 
10 din Convenţie este subordonată condiţiei ca cei interesaţi să acţioneze cu bună credinţă, 
cu respectarea deontologiei jurnalistice (Radio France şi alţii c/Franţei; Colombani şi alţii 
c/Franţei ; Bladet Tromsø şi Stensaas c/Norvegiei, Cumpănă şi Mazăre c/Romaniei; Stângu 
şi Scutelnicu c/României). 

Față de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a 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 amendă în cuantum de 100.000 lei. 

 

În temeiul prevederilor  art. 90 alin. (1) lit. g) și a alin. (2), precum și ale art. 91 alin. (1) 
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. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 
03.11/19.12.1995 şi decizia de autorizare audiovizuală nr. 169.4-4/22.11.2016 pentru postul 
ANTENA 1) se sancţionează cu amendă în cuantum de 100.000 lei pentru încălcarea 
prevederilor articolelor 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și 
completările ulterioare, raportate la cele ale articolelor 18 alin. (1) lit. a), b, și c) și 19 alin. 
(2) lit. f), precum și ale art. 32 alin. (2) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de 
reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul 
audiovizualului). 

 

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 1, 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 100.000 de lei postul 
ANTENA 1, deoarece, în edițiile emisiunii “Acces direct”, difuzate în perioada 13 ianuarie-6 
februarie 2020, la ore la care minorii au acces neîngrădit la vizionare, respectiv, 16.55-
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18.58, au fost făcute comentarii nepotrivite cu privire la viața familială, sentimentală și 
intimă a persoanei, de natură a le afecta dezvoltarea fizică, mentală și morală, în sensul că 
s-a folosit un limbaj obscen, cu conotații sexuale și cu accente violente și amenințătoare, 
fapt ce contravine prevederilor art. 39 din Legea audiovizualului, raportate la cele ale art. 19 
din Codul audiovizualului. 

Potrivit dispozițiilor invocate, difuzarea în serviciile de televiziune a programelor care 
pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin 
alegerea intervalului orar de difuzare, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în 
situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective, responsabilitatea clasificării 
programului difuzat revenindu-i radiodifuzorului, în funcție de reperele morale pe care 
personajele din emisiune le oferă copiilor sau adolescenților. 

De asemenea, comentariile făcute de  moderatoare și de către invitați pe parcursul 
acestor ediții au fost de natură să pună în situații degradante o persoană sensibilă, al cărei 
drept la demnitate a fost încălcat, fără a exista vreo justificare sub raportul necesității 
informării publicului în legătură cu aspecte ce țineau de viața ei privată, sentimentală ori 
intimă, fiind astfel încălcate prevederile art. 18 și 32 din Codul audiovizualului.” 

 

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

PREŞEDINTE,  
 

MARIA MONICA GUBERNAT 
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