
 

 

 
Decizia nr. 303/22.04.2020 

privind sancţionarea cu amendă de 10.000 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 
 

Întrunit în ședință publică în data de 22 aprilie 2020, Consiliul Național al 
Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate în 
baza sesizărilor înregistrate sub nr.  1973/27.02.2020, 2097/03.03.2020 referitoare la edițiile 
din 26, 27 și 28 februarie și 2, 3, 4 și 5 martie 2020 ale emisiunii „Acces Direct”, difuzată 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 raportului de monitorizare şi a vizionării unor secvențe din 
înregistrări, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ANTENA TV GROUP 
S.A.  a încălcat prevederile 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, cu raportare la cele ale art. 19 alin. (2) lit. f)  din 
Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu 
modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului). 
 Potrivit dispoziţiilor invocate: 

Legea audiovizualului, art. 39 (2) - 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. 19  (2)  Responsabilitatea clasificării programelor 
revine radiodifuzorilor şi furnizorilor de servicii media la cerere, în conformitate cu 
următoarele criterii: 
    f) psihologia personajelor şi reperele morale pe care acestea le oferă copiilor sau 
adolescenţilor; 
    În fapt, postul de televiziune Antena 1  a difuzat în zilele de 26, 27 și 28 februarie și 
2, 3, 4 și 5 martie 2020 ediții ale  emisiunii „Acces Direct”, în cadrul cărora au fost tratate și 
prezentate subiecte referitoare la aspecte din viața familiei Stegaru.  Emisiunea a fost 
difuzată în intervalul orar  16:56-18:57, cu semn de avertizare AP: Următorul program 
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. 
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 Redăm, spre exemplificare,  fragmente din rapoartele de monitorizare 
referitoare la  modul de prezentare al subiectului analizat de membrii Consiliului: 
 

Ediția din 26.02.2020 
(...) 
Titluri (cu privire la subiectul reclamat): DIVORȚ DUPĂ SCANDAL? VULPIȚA ȘI 
VIOREL-DECIZIE ȘOC; VIOREL A ÎMBRĂȚIȘAT-O PE MISTERIOASA BRUNETĂ!; 
IMAGINI DE INFARCT CU SOȚUL VULPIȚEI!; VIOREL ȘI BRUNETA – IMAGINI DE LA 
PRIMA ÎNTÂLNIRE!; SOȚUL VULPIȚEI ȘI BRUNETA, PASIUNE SAU AFACERI?; MARIAN 
SARE ÎN APĂRAREA VULPIȚEI!; MARIAN VREA SĂ-I ȘTEARGĂ LACRIMILE VULPIȚEI!; 
MARIAN SARE ÎN APĂRAREA VULPIȚEI!;  
(...) 
 S6 (rep.42:23-44:37, sel.26-18) A fost difuzată o înregistrare video care a conținut 

următoarele comentarii: 
Voce din off: Imagini de infarct cu soțul Vulpiței. Viorel a fost filmat în timp ce o îmbrățișa pe 
misterioasa femeie care în seara de Dragobete a adus disperarea în sufletul Veronicăi. 
Veronica Stegaru: De ce mă minți? 
Viorel Stegaru: Dă-te! 
Veronica Stegaru: Nu mă dau! Viorele, te bat Viorele, uite-te! Lasă-mă (termen bipat)! 
Voce din off: Dar, haideți să o luăm cu începutul! În urmă cu câteva săptămâni atunci când 
Veronica era plecată în Blăgești, Viorel a rămas singur în București. Ei bine, după 
emisiunea din ziua respectivă soțul Veronicăi a fost asaltat de un grup de fete care au venit 
să facă poze cu el. Dar, ele n-au fost singurele care au vrut să-l vadă pe soțul Vulpiței în 
seara cu pricina. La scurt timp după ce fanele au plecat, Viorel s-a întâlnit cu o misterioasă 
brunetă. Nu doar că s-a întâlnit cu ea, ci a îmbrățișat-o cu patos și preț de câteva secunde, 
cât a ținut-o în brațe pe femeia pe care atunci o vedea pentru prima dată, Viorel a părut că 
a uitat de tot de Vulpița lui. Ei bine, această femeie e chiar cea care în noaptea de 
Dragobete s-a întâlnit cu Viorel. Revenind însă la imaginile din seara în care cei doi s-au 
văzut pentru prima dată, și atunci Viorel a urcat în mașina misterioasei femei unde a stat 
câteva minute bune. Atent, curios și cu zâmbetul pe buze, Viorel părea foarte încântat de 
prezența brunetei, iar când a coborât din mașina ei Viorel era cu gura până la urechi de 
încântare. Ce au vorbit nu știm, dar după cum putem vedea în aceste imagini Viorel nu a 
lăsat-o pe misterioasa brunetă să plece pur și simplu, ci a strâns-o puternic în brațe, înainte 
să-și ia la revedere. 
Comentariile au fost însoțite de imagini, filmate într-un cadru nocturn, cu: 

- Viorel în timp ce îmbrățișa o femeie;  
- Viorel aflat într-o mașină parcată și cu Veronica stând lângă mașină, plângând și 

cerându-i explicații soțului ei (imaginile au fost însoțite de avertizarea scrisă: ATENȚIE! 
IMAGINI CARE POT AFECTA EMOȚIONAL TELESPECTATORII); 

- Viorel în timp ce făcea poze cu mai multe femei;  
- Viorel aflat într-o mașină parcată alături de o altă persoană (fața persoanei cu care era 

Viorel în mașină și numărul autovehiculului au fost blurate); 
Sursa imaginilor nu a fost lizibilă din cauza calității înregistrărilor deținute de CNA. 
În timpul difuzării înregistrării, pe ecran splitat au fost prezentate imagini, în direct, din 
platoul emisiunii, cu Veronica în timp ce plângea. 
(...)  
 

Ediția din 27.02.2020 
(...) 

Titluri (cu privire la subiectul reclamat): MARIAN FACE ȚĂNDĂRI CĂSNICIA 
VULPIȚEI CU VIOREL?; VULPIȚA ÎȘI APĂRĂ TATĂL CU LACRIMI ÎN OCHI!; CU CE I-A 
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SCOS OCHII VIOREL SOȚIEI-VULPIȚĂ?; VULPIȚA ȘI VIOREL, OCARĂ ȘI IUBIRE CU 
SCÂNTEI!; VULPIȚA ȘI VIOREL AU LUAT FOC! MOTIVUL – MARIAN!; SOȚUL VULPIȚEI 
SUSPINĂ DUPĂ MISTERIOASA BRUNETĂ?; MARIAN, ÎNDRĂGOSTIT DE VULPIȚA?; 
MARIAN ȘI VIOREL – BĂTĂLIE PENTRU INIMA VULPIȚEI; MARIAN PANSEAZĂ 
SUFLETUL VULPIȚEI RĂNIT DE VIOREL; TATĂL VULPIȚEI, GÂLCEAVĂ CU VIOREL ȘI 
MARIAN.  

(...) 
 S15 (rep.43:07-45:43, sel.26-18) 

Mirela Vaida: Măi, eu totuși întreb așa, o femeie când pleacă de acasă, când pleacă de 
acasă și sună pe amant și-i spune: Hai vino, hai să mergem împreună la Bârlad, cum ați 
fost voi, hai să nu ne... să nu se prindă nimeni, hai împreună în autobuz, hai împreună 
înapoi, hai, după aia, ia-mă cu mașina, du-mă de aici, că nu mai vreau! Mă, acolo-i... deja e 
o relație. Eu te întreb acuma: Tu ești fericită-n căsnicia asta? Te-am întrebat de 100 de ori 
și-am să te întreb, că tu poți să spui de frica lui și-a soacră-tii, la televizor, într-un fel și-n 
inima ta să fie altceva. Și dacă va fi altceva-n inima ta, după ce se va termina emisiunea 
asta, tu vei pleca de lângă el. Adică tot acolo se va ajunge mai dvreme sau mai târziu, dacă 
tu nu ești fericită lângă acest bărbat. 
Marian Neculiță: Zi ceea ce simți tu! 
Mirela Vaida: Tu trebuie să fii tu cu tine sinceră și cu fericirea ta, indiferent de ce spune unul 
și altul. 
Veronica Stegaru: I-ai spus și tu ce mi-ai făcut azi? 
Viorel Stegaru: Băi eu ce să... 
Veronica Stegaru: Oleacă așa. 
Viorel Stegaru: Nu mă interesează ce-o fost azi. Tu spune ce te-o întrebat doamna Mirela! 
Deci, întrebarea care ți-a spus-o ea. 
Veronica Stegaru: Păi el m-a băgat și-n pizda mamii. 
Mirela Vaida: Ce-a făcut? Nu, nu. Te-a înjurat? 
Veronica Stegaru: Da. 
Mirela Vaida: Nu mai zice! Deci, el te-a înjurat azi, da? Daꞌ tot nu mi-ai răspuns mie la 
întrebare! 
Mara Bănică: Ea așa ți-a răspuns de fapt, știi? 
Mirela Vaida: De fapt tu mi-ai răspuns spunând că el te-a înjurat pe tine. Deci, eu te mai 
întreb o dată! Tu ești fericită cu Viorel? Este Viorel bărbatul pe care tu ți-l dorești alături de 
tine toată viața? 
Marian Neculiță: Zi ceea ce simți tu! Fără emoții, Veronica! 
Mirela Vaida: Ești? 
Veronica Stegaru: Da. (....)  

Ediția din 28.02.2020 
 
(...) 

Titluri afișate pe ecran cu privire la subiectul reclamat de petent: VULPIȚA ȘI 
MARIAN – DRAGOSTE SAU URĂ? / VULPIȚA: SUNT GRAVIDĂ! / MARIAN, SURPRIZĂ 
DE CORAZON PENTRU VULPIȚA! / VULPIȚA, MUZA LUI MARIAN! / VIOREL, CADOU 
PENTRU DEGETUL VULPIȚEI! / VIOREL, BILET DE TREN CADOU, PENTRU MARIAN! / 
(41.58/28-18) VULPIȚA: NU SUNT GRAVIDĂ! / VULPIȚA RECUNOAȘTE! CE SIMTE 
PENTRU MARIAN? 

 
La începutul ediției moderatoarea a făcut următoarea introducere: 
S1 (57.31-58.35/28-16) Mirela Vaida: S-au întâmplat foarte multe lucruri ieri, aseară 

de fapt, după ce s-a terminat emisiunea și asta pentru că lucrurile au cam luat-o razna. Vă 
zic doar atât, ce-am văzut eu din culise în timp ce plecau spre casă, Veronica a ieșit 
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zâmbind cu florile primite de la Marian, în spatele ei era Marian, Viorel a ieșit pe altă 
poartă sau pe altă ușă. Acum vedem dacă așa stau lucrurile și astăzi când ei vor reveni în 
direct sau dacă între timp Veronica și Viorel s-au împăcat. Ceea ce știu este că Veronica a 
cerut un pic de răgaz pentru a da un răspuns celor două oferte care i s-au făcut, pentru că 
Viorel nu vrea să-și piardă nevasta dintr-o prostie, mai ales că au și un copil împreună. Dar 
Marian spune că, de fapt, Veronica nu este destul de bine valorificată, nu știe să fie prețuită 
ca femeie și de aceea poate a căutat altceva mai bun. Veronica și ea pare că are ceva 
pentru Marian, fostul iubit. Mai mult decât atât, tatăl Veronicăi o încurajează pe aceasta să 
renunțe la soțul ei și să încerce cu cel care i-a fost amant până acum, pentru că, zice el, s-
ar putea să o respecte mai mult. 

 
A urmat subiectul privind revolta localnicilor din Nucșoara, cu un reportaj în direct de 

la fața locului. 
S2 (11.35-12.03/28-17) Cu mențiunea URMEAZĂ, a fost difuzat un material 

comentat din off în care apar cei doi soți în diferite ipostaze: 
- imagini statice dintr-o parcare, în întuneric, unde Viorel Stegaru (cu spatele la 

cameră) se îmbrățișează cu o persoană (având fața blurată) - plan mediu; 
- Veronica Stegaru (plângând ghemuită, cu spatele la cameră): Să se 

întâlnească cu toate pițipoancele, cu toate (bip); 
- pe fondul unor imagini cu Viorel Stegaru râzând într-o mașină (pe locul șoferului), 

alături de o persoană îmbrăcată în galben (având fața neidentificabilă), apoi cu Veronica 
Stegaru mergând printr-o parcare pe întuneric, urmată de persoana în galben în mașină 
(având fața blurată), sau cu cei doi soți în parcare sau în cameră, a avut loc următorul 
comentariu din off: Vulpița față în față cu misterioasa brunetă care a adus urgia în viața ei; 

- Veronica Stegaru (într-o cameră, împingându-și soțul care o ținea de mâini): (și 
titrat) Viorele, dar stai aici! 

Viorel Stegaru: (și titrat) Dă-te! 
- pe fondul unor imagini cu Veronica Stegaru mergând printr-o parcare pe întuneric, 

apoi cu soțul acesteia râzând într-o mașină (pe locul șoferului), alături de o persoană 
îmbrăcată în galben (având fața neidentificabilă), a avut loc următorul comentariu din off: 
Ce au avut de împărțit bruneta și Viorel? 

- Veronica Stegaru (cu soțul într-o cameră): Ce căutai la ei în mașină? 
Viorel Stegaru: C-așa voiam eu. 
- pe fondul unor imagini cu cei doi soți într-o cameră, cu Veronica Stegaru 

împiedicându-și soțul să umble la dulap, a avut loc următorul comentariu din off: Veronica 
află astăzi tot ce au discutat soțul și femeia din mașină pe la spatele ei. 

 
S-a difuzat un grupaj publicitar. 
17:28, S3 (27.50-28.16/28-17) A fost prezentat un material cu secvențe filmate ziua 

precedentă cu Veronica Stegaru: 
- în pauza de publicitate, când a primit complimente de la Marian în platou; 
- în culise, când a acceptat buchetul de flori adus de Marian și apoi l-a lăsat s-o 

îmbrățișeze. 
 
S4-1 (29.27-30.00/28-17), S4-2 (30.25-31.18/28-17) Prezentatoarea a anunțat că, la 

cererea publicului, se va face un serial începând din aceeași zi. Filmul „Vulpița și Viorel”, al 
cărui generic a fost deja realizat, va fi despre viața a doi oameni și va fi făcut pe banii 
postului. A mai menționat că alte posturi au făcut serial cu oameni de la țară și parodii la 
adresa lor, cu bani de la Guvern. 

 
A fost difuzat concursul emisiunii, apoi subiectul privind viața artistei Mirela Petrean. 
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Prezentatoarea a făcut următoarea introducere a subiectului privind sesizarea: 
S5 (01.12-02.20/28-18) Mirela Vaida: Vă spuneam că avem și un generic pentru 

serialul „Veronica și Viorel”. Îi spunem clar că e serial pentru că, iată, are parcursul a 
două destine, ne uităm în fiecare zi la el de atâtea săptămâni e clar că are atâtea 
episoade, deci să facem și un generic pentru acest serial fiindcă pentru că pe foarte multe 
dintre dvs. vă aud spunând „Abia aștept să înceapă Vulpița ca să ne uităm la ea și la ce 
mai face”. Așadar, este un film, este un serial, este o telenovelă, este un fapt de viață, 
o chestiune cât se poate de reală fără absolut nimic regizat. Cred că vă dați seama că 
acești oameni dacă ar regiza ceva s-ar vedea imediat pentru că nu sunt actori profesioniști. 
Acești oameni tocmai de asta sunt personaje, pentru că sunt autentice. Și revin la această 
autenticitate. Are foarte multe lucruri frumoase, pe unele însă încercăm prin această 
emisiune să-i ajutăm să le îndreptăm împreună. Legat de familie, de copil, de 
responsabilități, lucru pe care ei poate până acum nu au știut unde să le caute sau 
unde să le găsească. Dar, dincolo de toate, viața lor, aventura lor la București, a 
celor doi soți Stegaru este una demnă de un film.    

S6 (02.28-03.06/28-18) A fost prezentat genericul serialului „Vulpița și Viorel”. 
(03.05-03.31/28-18) A fost redifuzat materialul cu secvențe filmate ziua precedentă 

cu Veronica Stegaru, de la ora 17:28 (S3). 
 
18:05, Veronica Stegaru a intrat în platou urmată de Marian, fostul iubit. 
Moderatoarea a informat-o că soțul a vrut acest lucru și a fost interesată dacă 

au dormit împreună și dacă i-a gătit ceva soțului în noul apartament (mai târziu 
reiese că acesta este plătit de către post pentru două luni): 

S7 (05.19-05.56/28-18)  Mirela Vaida: Dar voi n-ați mai vorbit de aseară? 
Veronica Stegaru: Ba da..., am vorbit cu el. 
Mirela Vaida: Ați dormit în aceeași cameră, da? Adică stai că voi aveți apartament, 

nu mă pot obișnui cu ideea. Voi vă puteți obișnui cu ideea? 
Veronica Stegaru: Da. 
Mirela Vaida: Ați dormit în pat, da? În dormitor. I-ai mai făcut și tu două ouă 

ochiuri dimineață, la mic dejun?  
Veronica Stegaru: Mm! 
Mirela Vaida: Nu i-ai mai gătit nimic? L-ai pedepsit? 
Veronica Stegaru: Nu, nu l-am pedepsit. 
Mirela Vaida: Da’ i-ai gătit ceva? 
Veronica Stegaru: Da. 
Mirela Vaida: Ce? 
Veronica Stegaru: Eei... acuma nu mai spui. 
Mirela Vaida: Eee...! Eu te-am întrebat dacă i-ai gătit nu dacă te-ai gătit tu. 
Veronica Stegaru: Nu... Știu... 
Mirela Vaida: Am înțeles. Mă rog, treaba voastră. 
(...)  

Ediția din 02.03.2020 
 

(...)  
Titluri (cu privire la subiectul reclamat): Vulpița, palme pentru Viorel, în club!; De ce a 
lăsat-o singură Viorel pe Vulpița?; Vulpița și Viorel- scandal, palme și lacrimi!; Ce a 
făcut Viorel pe la spatele Vulpiței?; Vio, înconjurat de femei! Vulpița, singură acasă!; 
Viorel, vestitorul primăverii!; Viorel, mărțișoare și pupici de 1 martie!; Ce surpriză i-a 
făcut Viorel Vulpiței inimii lui?; Șoc! Vulpița și-a dat jos verigheta, în club!; Vulpița și 
Viorel, nebunie pe ritmurile lui Tzancă!; Vulpița și Viorel, reguli înainte de club!; 
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Tzancă Uraganu le-a adus lumea la picioare!; Viorel, bani în decolteul Vulpiței!; 
Vulpița și Vio- carieră mondială cu Tzancă Uraganu!; 

Soții Veronica și Viorel Stegaru au fost invitați în platoul Acces Direct, în intervalul orar: 
18:05-18:57, alături de Sorin Ovidiu Bălan. Înainte de a se discuta acest subiect, s-a 
prezentat în introducere, un material filmat cu soții Stegaru, îmbrăcați în costume populare, 
în timp ce munceau într-o gospodărie sau în haine elegante-Începe serialul Vulpița și Viorel 
#Șînoiputem. Aceștia au discutat despre prezența lor într-un club de manele, alături de 
Tzancă Uraganu. A fost prezentat și un material filmat cu Viorel, care oferea femeilor 
mărțișoare. 

Referiri la soții Stegaru, înainte de prezența lor în studio: 
• 1- Reper 58.00, sel. 2-16 

Mirela Vaida: (…) Dar, noi revenim la vechile noastre tagme, pentru că nu-i așa, cu 
siguranță ați fost extrem de curioși, să aflați ce s-a mai întâmplat cu Veronica și Viorel, 
după acest week-end, un week-end, de altfel, extrem de special, pentru că o dată cu 
venirea primăverii ei au ieșit în club, alături de prieteni de-ai lor mai vechi, artiști care cântă 
tot felul de melodii pe placul Veronicăi și care, atenție, au făcut furori în clubul în care au 
fost, o dată că Veronica a împărțit toate aplauzele și toate uralele publicului, a doua oară că 
Viorel a împărțit toate bezelele și mărțișoarele doamnelor, un alt prilej ca Veronica să 
devină extrem de geloasă, în stilul pe care deja îl cunoașteți. Ce s-a întâmplat de-acolo și 
cum sunt ei astăzi, veți afla chiar de la ei, în doar câteva minute (…) 

• 2- Reper 08.17, sel. 2-17- Titlu: Vulpița, palme pentru Viorel, în club!; 
Mirela Vaida: (…) Ne așteaptă multe alte subiecte, abia aștept să vedeți ce s-a întâmplat în 
acest week-end cu familia Stegaru, ce s-a mai întâmplat pe la Blăgești, de când ei n-au mai 
dat pe-acasă și multe alte lucruri pe care le veți afla imediat după publicitate. 
Voce din off: Vulpița, gest șocant în club. Veronica și-a scos verigheta de pe deget și 
furioasă peste măsură l-a lovit pe Viorel. Cum s-a ajuns de la  palme la plâns, dar mai ales 
ce a făcut Viorel de a scos-o din minți pe Vulpița, afli imediat. 
Veronica: M-a enervat foarte tare. 
Voce din off: Veronica și Viorel și-au petrecut noaptea, separat? 
S-au prezentat următoarele imagini: Veronica dansează într-un club și rotește un sacou cu 
mâna dreaptă; tânăra și-a scos verigheta de pe deget și îl lovește cu palma peste braț pe 
Viorel, care râde. Pe ecran, deasupra titlului, cu caractere roșii s-a titrat: Atenție! Imagini 
care pot afecta emoțional telespectatorii! 

• 3- Reper 24.05, sel. 2-17- Titlul: urmează: Vulpița și Viorel, nebunie pe ritmurile lui 
Tzancă 

Voce din off: Show incendiar. 
Veronica: Pentru Tzancă fac orice. 
Voce din off: Mai îndrăzneață ca niciodată, Vulpița s-a dezlănțuit pe ritmurile lui Tzancă 
Uraganu, însă cum va reacționa Viorel, când va vedea că nevasta lui și-a dezbrăcat 
partenerul de dans? Imaginile demențiale din cea mai furtunoasă noapte cu Tzancă 
Uraganu, Vulpița și Viorel, imediat. 
S-au prezentat imagini dintr-un club, loc în care cânta Tzancă Uraganu. Cei doi soți 
Stegaru dansează, Veronica l-a dezbrăcat de sacou pe unul dintre partenerii ei de dans. 

• 4- Reper 05.48, sel. 2-18- Titlul: urmează Vulpița, palme pentru Viorel, în club! 
Voce din off: Vulpița, gest șocant în club. Veronica și-a scos verigheta de pe deget și, 
furioasă peste măsură, l-a lovit pe Viorel. Cum s-a ajuns de la palme la plâns, dar mai ales, 
ce a făcut Viorel de a scos-o din minți pe Vulpița, afli imediat. 
Veronica: M-a enervat foarte tare. 
Voce din off: Veronica și Viorel și-au petrecut noaptea separat? (…) 
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S-au prezentat următoarele imagini: Veronica dansează într-un club și rotește un sacou cu 
mâna dreaptă; tânăra și-a scos verigheta de pe deget și îl lovește cu palma peste braț pe 
Viorel, care râde. Pe ecran, deasupra titlului, cu caractere roșii s-a titrat: Atenție! Imagini 
care pot afecta emoțional telespectatorii! 

• 5- Reper 06.18, sel. 2-18 
Mirela Vaida (râde): Da, să mă iertați că, să mă iertați, dacă văd genericul, Sorin, zici că 
sunt Amintiri din copilărie, cu Pupăza din tei, știi? Șî noi putem. E adevărat. 
Sorin Ovidiu Bălan: Mie mi se pare Viorel mai mult Moș Ion Roată și Unirea, când răspunde 
el așa. 
Mirela Vaida: Da. Sau despărțirea, că nu știu dacă mai e cu unire, pentru că iarăși au fost în 
club, unde s-a lăsat cu  scandal și cu palme între Veronica și Viorel. Cei doi au avut parte și 
de un week-end plin, pentru că soții Stegaru au sărbătorit mărțișorul  în club, unde au mers 
la invitația lui Tzancă Uraganul. Vom vedea ce s-a întâmplat acolo, pentru că, așa cum vă 
spuneam, n-a fost totul doar lapte și miere, iar Viorel a enervat-o pe soția sa atât de tare, 
încât la un moment dat, ea chiar și-a scos verigheta, probabil și-o fi cerut și buletinul și a zis 
că pleacă, din ce motiv, vom afla un pic mai târziu, însă vă spun înainte de toate că Viorel a 
plecat acasă, fără soția sa. Ei, bine, ce s-a întâmplat între cei doi, ce a făcut soțul Veronicăi 
fără știrea nevestei, veți vedea imediat. 

• 6- Reper 23.59, sel. 2-18- Titlul: Vulpița, palme pentru Viorel, în club!; Șoc! Vulpița și-
a dat jos verigheta, în club!; Vulpița și Viorel- scandal, palme și lacrimi! 

Voce din off: Criză de furie în club. Soția Vulpița și-a ieșit din minți, din cauza lui Viorel. Se 
pare că soțul a enervat-o atât de tare încât, la un moment dat, Veronica a început să-l 
lovească cu putere pe acesta, fără să țină cont că erau înconjurați de oameni, iar Vulpița 
nu s-a oprit aici, de la palme a trecut la îmbrânceli, iar în loc să se relaxeze, Viorel s-a trezit 
zguduit la propriu, atunci când Veronica a sărit la gâtul lui și a început să-l tragă de sacou. 
Deloc afectat de izbucnirea Vulpiței, în timp ce ea gesticula și striga, Viorel râdea, parcă 
doar să-i facă în ciudă soției, ce mai, pe cât era de nervoasă Vulpița, pe atât de relaxat era 
soțul ei, iar Viorel nu s-a oprit din râs, nici măcar atunci când Vulpița și-a scos verigheta de 
pe deget, din contră, în acel moment, Viorel parcă a zâmbit și cu mai multă poftă. După 
câteva runde de atenționări la adresa lui Viorel, ochii Vulpiței s-au umplut de lacrimi, 
probabil în speranța că lacrimile ei vor trezi compasiunea soțului, dar, de pe chipul lui 
Viorel, zâmbetul tot n-a dispărut. Veronica și-a schimbat starea, deîndată ce lângă Viorel a 
apărut o admiratoare. Tânăra i-a cerut acestuia să facă niște poze cu ea, timp în care 
Vulpița a privit înmărmurită scena în care soțul ei săruta mândru foc, mâna domniței. Și 
după acest episod, cu lacrimi în ochi, Vulpița a continuat să-i aducă soțului ei reproșuri și 
să-l certe, pentru ceea ce a făcut. Viorel a fost însă la fel de calm și de relaxat, semn că nu 
era prea afectat de crizele soției. 
Veronica: M-a enervat foarte tare. 
Voce din off: Ce s-a întâmplat, de fapt, între cei doi, dar mai ales ce a făcut Viorel în club de 
a scos-o din minți pe Vulpița, vezi în câteva clipe.  
S-au prezentat următoarele imagini: Veronica dansează într-un club și rotește un sacou cu 
mâna dreaptă; cei doi soți se află la o masă, tânăra îl trage de sacou și îl lovește cu palma 
peste braț pe Viorel, în mod repetat, care râde. Lângă Viorel a apărut o tânără, cu chipul 
blurat, cu care acesta a făcut fotografii și căreia i-a sărutat mâna. În partea de sus a 
ecranului, cu caractere roșii s-a titrat: Atenție! Imagini care pot afecta emoțional 
telespectatorii! 

• 7- Reper 26.43, sel. 2-18 
Mirela Vaida: Veronica, o să discutăm despre acest comportament al tău. Tot timpul, tot 
timpul, când voi ieșiți undeva trebuie să se certe, trebuie să se termine cu o ceartă între tine 
și Viorel și tot timpul tu ești cea geloasă, pare deja așa, un fel de leitmotiv. Oare cumva are 
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legătură cu faptul că eu nu vă văd niciodată pe voi afectuoși, să dansați și voi împreună, 
să fiți romantici, să vă sărutați. Voi numai vă certați, poate și pentru că  ți-e mai ușor ție, e 
mai în firea ta și că poate vrei să ieși mai mult în evidență față de el. Vrei să discute lumea 
numai de spre tine, nu știi cum să ocolești romantismul ăsta și iar te faci că ești geloasă pe 
el, ceva e acolo, că prea faci din nimic, dar ne spui despre ce e vorba, după publicitate. 

• 8- Reper 40.42, sel. 2-18 
Mirela Vaida: Ne-am întors, mergem mai departe, vă spuneam că tot filmul, mă rog, cât 
putem să vedem la emisiunea de astăzi din club, îl veți vedea în următoarele imagini și tot 
ce s-a întâmplat acolo, cum au fost primiți, de la ce a pornit totul, dar, înainte de toate (…).  
Haideți să vedem ce s-a întâmplat în acea seară de duminică, atunci când Veronica și 
Viorel au fost în club de Mărțișor, cei doi soți alături de Tzancă Uraganu au făcut spectacol 
într-un club de manele, domne, au dansat, au făcut și bani. Deși și-au promis unul altuia că 
o să fie cuminți, lucrurile n-au stat chiar așa, ce s-a întâmplat în club, vedeți chiar acum. 

• 9- Reper 41.46, sel. 2-18- Titluri: Vulpița și Viorel, nebunie pe ritmurile lui Tzancă; 
Vulpița și Viorel, reguli înainte de club!; Tzancă Uraganu le-a adus lumea la 
picioare!; 

Voce din off: Vulpița și Viorel au sărbătorit cu mare fast ziua de 1 martie. Îmbrăcați asortat, 
cei doi soți au mers într-un faimos club de manele, acolo unde au făcut spectacol toată 
noaptea, alături de nimeni altul decât Tzancă Uraganu. Însă, până să vă arătăm cum s-au 
distrat cei doi și cum i-a primit lumea, haideți să vedem cum a început seara lor. Zâmbitori și 
eleganți, ea într-o rochie roșie cu paiete, scurtă și frumos mulată pe trup, el cu un sacou în 
aceeași nuanță, Vulpița și soțul ei abia așteptau marele eveniment. 
Reporter: Ați hotărât să vă distrați. Ați acceptat invitația lui Tzancă și a lui Ștefan, patronul 
clubului și ați venit la distracție. Ce ne spuneți? 
Viorel: Foarte bine. 
Reporter: Tu, Veronica, ești pregătită să te distrezi? 
Veronica: Da. 
Reporter: Cât de pregătită ești? 
Veronica: Mult, mă simt foarte bine, de-abia aștept să mă distrez… 
Reporter: Pe cine îți dorești cel mai tare să întâlnești? 
Veronica: Tzancă Uraganu. 
Voce din off: Și, ca să fie siguri că vor avea o seară fără incidente, Veronica și Viorel au 
stabilit câteva reguli, încă de la început. 
Reporter: Viorel, o lași pe Veronica să danseze și cu alți bărbați? 
Viorel: Nu. De data asta nu dansează cu nimeni și nici n-o să danseze cu absolut nimeni. 
Veronica: Și nici el cu fete. 
(...) 
Voce din off: Iar spectacolul a început. Tzancă i-a invitat pe Veronica și pe Viorel pe scenă 
și toți cei prezenți au început să-i aplaude furtunos, după care și-au scos telefoanele, 
pregătiți să le surprindă fiecare gest. 
S-au prezentat imagini dintr-un club de manele, cu reporterul postului le-a luat un interviu 
soților Stegaru; Veronica i-a luat un interviu lui Tzancă Uraganu; imagini cu soții Stegaru 
care dansau pe scenă, alături de Tzancă Uraganu și formația lui; Veronica purta o rochie 
roșie mulată și cu paiete, se unduia în ritm de manele și la un moment dat rotea cu mâna 
sacoul unui bărbat, deasupra capului. Pe scenă s-a aruncat cu bani, iar cei prezenți îi 
fotografiau pe soții Stegaru. 

• 10- Reper 46.33, sel. 2-18- Titlul: Tzancă Uraganu le-a adus lumea la picioare!; 
Vulpița și Viorel, nebunie pe ritmurile lui Tzancă; Viorel, bani în decolteul Vulpiței!; Vulpița și 
Vio- carieră mondială cu Tzancă Uraganu; Vulpița și Viorel- Scandal, palme și lacrimi!; 
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Voce din off: Ce mai, Vulpița și Viorel au făcut show și au dansat pe scenă ca doi 
adevărați artiști. Și nu au doar dansat, ci au și primit bani. Primul care a dat startul a fost 
chiar Tzancă Uraganu, care le-a dat Veronicăi și lui Viorel 200 de euro, iar dedicațiile pentru 
Vulpița au început să curgă. La un moment dat, ca să se asigure că nu va pierde banii, 
Viorel a băgat o bancnotă în decolteul Vulpiței lui. 
Tzancă: 100 pentru Vulpița și 100 pentru Viorel, să trăiască! 
Voce din off: Însă, când părea că nimic nu le mai poate strica distracția, cei doi au început 
să se certe, iar Veronica și-a scos furioasă verigheta. Dar, pentru că Tzancă i-a chemat la 
distracție, Vulpița și Viorel au lăsat scandalul și s-au întors din nou pe scenă alături de 
celebrul artist. Veronica s-a dezlănțuit pe scenă sub ochii lui Viorel, Vulpița a dansat cu un 
bărbat din formația lui Tzancă Uraganu, pe care l-a dezbrăcat de sacou, după care a 
revenit în brațele soțului. După petrecere, cei doi soți și Tzancă și-au tras sufletul, tot 
împreună, ba chiar s-a pus și de o colaborare muzicală între cei 3. 
Tzancă Uraganu: Oamenii au fost foarte încântați de ei și cred că așa cum am anunțat și în 
timp ce cântam că o să facem un turneu european, o să  ajungem mai la toată lumea, prin 
Europa, prin România, pe unde vom primi telefoane, pe acolo vom ajunge, la toată lumea. 
Reporter: Veronica, Viorel, cum v-ați distrat? 
Veronica: Foarte bine. 
Viorel: Eu la fel foarte bine, o fost ok cu Tzancă, sperăm să mergem în continuare. 
Reporter: Cum s-a descurcat Veronica? 
Tzancă Uraganu: S-a descurcat foarte bine și a avut foarte mare impact la lume așa să 
spunem, chiar și Viorel a avut foarte mare talent, e pus pe treabă și el și ea. 
Reporter: Crezi că vei face treabă bună în țările în care urmează să-i duci? 
Tzancă Uraganu: Sigur că da, pentru că oamenii îi așteaptă deja, prin Europa… 
Veronica: Avem multă încredere în Tzancă. 
Viorel: Îl văd pe Tzancă, îl apreciază toată lumea că cântă frumos și de-asta îl apreciază 
oamenii și-l iubesc. 
Veronica: Îi mulțumim frumos din suflet. 
Tzancă Uraganu: Mi-este drag de ei, așa cum am spus și o să-i ajut cât pot. 
Voce din off: La plecare, Veronica a povestit ce a provocat cearta lor. 
Reporter: Veronica, tu ai avut la un  moment dat o mică criză de gelozie? 
Veronica: Da, că vine dansatoarea aceea și căuta și el să se ducă. 
Reporter: Erai cam nervoasă. 
Veronica: Da, știu că sunt geloasă. Mă enerva că voia să se ducă și eu îl țineam. 
S-au difuzat imagini din clubul de manele în care Tzancă Uraganu a cântat manele pe 
scenă, iar soții Stegaru au dansat lângă acesta. Veronica purta o rochie roșie, mulată pe 
corp și își unduia trupul în ritmul muzicii. Soții Stegaru au primit bani de la manelist, iar 
Viorel a băgat o bancnotă în decolteul Veronicăi. S-au prezentat imagini cu cei doi care 
stăteau la o masă, Veronica și-a scos verigheta de pe deget și l-a lovit pe Viorel cu palma 
peste braț. Veronica a dansat și cu un bărbat din formația manelistului, căruia i-a scos 
sacoul. 

• 11- Reper 52.41, sel. 2-18 
Mirela Vaida: Am văzut așa, pe scurt, ce se întâmplă în acel club de manele. Ați fost  acolo. 
Veronica: Da. 
Mirela Vaida: În primul și în primul rând, tu ca bărbat, soț al ei, nu-i mai pune, măi și nu mai 
lăsa pe alții să-i pună banii în sân, respectă-ți nevasta! 
Viorel: Da, eu i-am pus. 
Mirela Vaida: Și i-a mai pus și încă unul, am mai văzut. 
Viorel: Nu, nu, nu. 
Mirela Vaida: Numai tu? 
Viorel: Da. 
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Mirela Vaida: Unu, doi, iar tu dansai cu un bărbat. 
Sorin Ovidiu Bălan: Da` eu am mai văzut pe cineva, da` cred că era Viorel în reluare. 
Mirela Vaida: A mai fost un băiat care i-a mai pus. Tu nu erai acolo nu permite-i. Îi spui 
nevestei tale nu. 
Viorel: Poate nu l-am văzut eu la… 
Mirela Vaida: Da` tu unde ești, de nu vezi nimic în viața asta, asta unde ești, asta e unu, doi, 
tu ai dansat cu un băiat. 
Veronica: Da. 
Mirela Vaida: Te-ai văzut, dansai așa, în poale cum ar veni. De ce tu geloasă pe Viorel? 
Sorin Ovidiu Bălan: I-a scos și sacoul, cum ar veni. 
Mirela Vaida: Da, i-ai scos și sacoul. (…) De ce ești geloasă pe Viorel dacă tu ești cea care 
a dansat? 
Veronica: Am vrut să-i fac și lui. Să fie și el un pic. 
(....) 
Ecranul a fost splitat, iar în partea din dreapta s-au redifuzat imagini din clubul de manele 
cu soții Stegaru. 
 

Ediția din 03.03.2020 
(...) 
Titluri afișate pe ecran pe durata acestor discuții: Prăpăd în viața cuplului Vulpița-

Viorel!/Probă de foc pentru soția-Vulpiță!/Vulpița, pentru prima dată la masa de călcat!/Viorel, 
dezamăgit de prestația Vulpiței!/Soția-Vulpiță se face femeie de casă!/Diva care l-a atras pe 
Viorel ca un magnet!/Vulpița fără Vio? Dansatoarea care l-a fermecat!/Dansatoarea pentru care 
Vulpița l-a pălmuit pe Vio/Viorel o părăsește pe Vulpița, pentru dansatoare?/Vulpița: vreau 
pauză de la căsnicia cu Viorel! 

Sel.1 (16, 57:15 – 58:20) 
Mirela Vaida a prezentat la începutul emisiunii un nou episod din serialul soților Stegaru: 

Bună ziua, bine v-am regăsit. Continuăm astăzi povestea celor doi … celor doi pe care îi 
urmăriți de atâta vreme, aventurile lor în București de data asta, pentru că vedeți, au de gând să 
își formeze o viață aici, au și fost în club, deja au popularitatea lor, publicul lor. Ce s-a întâmplat 
însă în club are încă repercusiuni pentru că, după cum vedeți, o dansatoare i-a cam dat de 
furcă lui Viorel și iarăși au început crizele de gelozie ale soției sale Veronica. Dansatoarea 
vine astăzi, este una dintre dansatoarele favorite în lumea cântăreților de manele, așa că, 
astăzi, iată, Viorel va avea privilegiul să o mai vadă o dată, să vedem însă cum va 
reacționa Veronica care, apropo, a primit în dar ieri, cu ocazia mărțișorului, un fier de 
călcat. L-a și testat, nu vreți să știți ce a ieșit, în ce hal s-a putut întâmpla toată această 
încercare a ei și cum anume a călcat sau cum anume nu a știut cum să calce o cămașă. 
Dar, din aceste lucruri învățăm noi cu toții, ce să facem și mai ales ce să nu facem. (…) 

 
Sel.2, (17- 58:00 –sf.) 
Sub titlul Vulpița fără Vio? Dansatoare care l-a fermecat, se prezintă un rezumat al 

episodului din ziua respectivă:  
Voce din off: Și-a pălmuit soțul din cauza unei sexy dansatoare, iar astăzi a venit 

momentul să o și cunoască. Vulpița stă față în față cu femeia de la care Viorel nu-și mai putea 
lua ochii în club. Se lasă cu gâlceavă pentru inima lui Viorel? 

(...) 
Sel.3, 17:10 Mirela Vaida: Măi Veronica, tu ai vreo treabă cu băiatul acesta de lângă 

tine? 
Veronica: Dacă el mă cicălește la cap că de ce ai aruncat-o! 
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Mirela Vaida, cu un ton ridicat: Păi și de ca ai aruncat-o, măi fată! Că deja mă 
scoți din sărite! Uite-te un pic la mine! Tu înțelegi? Ce înseamnă verigheta? Dar nu o mai 
purta, mă, că nu te obligă nimeni! Tu n-ai un pic de respect pentru familia ta, pentru 
bărbat, pentru copil, pentru nimic! De ce o arunci, atunci? Da de ce ți-ai mai pus-o? Nu 
trebuie să se vadă la televizor! Arunc-o, dă-o încolo dacă te încurcă! Nu are dreptate 
omul acesta? Du-te, mă și fă-ți viața cum vrei! În cluburi, dar nu mai încurca oamenii, 
atunci! 

Veronica tace, iar Viorel comentează: Nu ai ce … Dacă ea nu încearcă, o mai învăț, îi mai 
arăt și eu cât de cât, cât pot, dacă ea nu vrea să înțeleagă, să prindă ceva, altă putere nu am. 

Mirela Vaida: Dar ce crezi tu că vrea ea de fapt? Ce poate ea prinde? Ce meserie poate 
ea să prindă? 

Viorel: Ea e cu dansurile, moartea ei, dansuri, dansuri, cât o să-i meargă cu dansurile 
astea? 

Veronica: Oare și acasă dansam? 
Mirela Vaida: Da, avem noi proba video, pe telefon. 
Veronica: Păi numai aceea, dar nu cred că dansam, stăteam toată ziua și dansam prin 

casă. O singură dată am dansat, că era sărbătoare, ce vrei să fac? 
Mirela Vaida: Și pentru cine ai dansat singura aia dată? Pentru … ? 
Veronica: Acum trebuie să îmi mai amintesc din urmă? 
Sel.3, 18:45 Mirela Vaida: Scuză-ne, suntem niște nesimțiți! 
Veronica: Nu, nu am spus așa ceva! 
Mirela Vaida: Nu, noi vrem să uităm trecutul, că vrem să deveniți voi alți oameni! 

Dar tu, Veronica, nu vrei să devii absolut nimic! Nimic! 
Viorel: Toți încearcă să înveți cât de cât ceva, dar dacă la tine sunt … acum nu te superi 

că îți spun! 
Veronica: Și hai că spun și eu, dar tu de ce nu te duci să muncești? Uite așa! 
Viorel: Iar revenim la vorbele care … 
Veronica: Dacă tu îmi spui mie în față. 
Viorel: Păi da, măi, dar la tine, dacă eu încerc să îți arăt ceva și asta la tine e ca la școală, 

îți intră pe o ureche, iese pe alta. 
Veronica: Îți mulțumesc frumos, Viorel. 
Sel.3, 19:35  
Mara Bănică: Dar nu credeți că amândoi sunteți doi leneși? Și doi puturoși? 
Viorel: Eu? 
Mara Bănică: Ba da! Tu că nu muncești și ea că habar nu are să spele un vas, să 

facă o mâncare. 
Veronica: Eu am spălat! 
Mara Bănică: Haide, dragă, de ce vă acuzați unul pe altul? Sunteți absolut la fel. Doi 

trântori! 
Viorel: Nu. Vă rog, doamna Mara. Nu v-am jignit … 
Mara Bănică: Nici eu nu te-am jignit, eu te-am descris. E diferență. 
Viorel: Vă rog, nu jigniți. (…) 
Mara Bănică: Eu sunt convinsă că nu te poate schimba nimic, Viorele, niciodată, 

nici pe ea și … e o muncă cooperativa în zadar, din păcate, dar este o încercare. 
Viorel: Doamna Mara, eu vă garantez 100% că o să vedeți ce o să iasă. 

(...) 
Ediția din 04.03.2020 

(...) 
Titluri: Vulpița a cerut time-out! Regulile casei Stegaru!; Vulpița și Viorel-Prima 

noapte în paturi separate; Vulpița, somn dulce cu ursul în brațe?; Viorel, somn 
chinuit pe … canapea?; Ce mișmașuri ascunde Viorel de soția-Vulpiță?; Vulpița, 
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stăpâna dormitorului din vizuină!; Vulpița și-a alungat soțul din dormitor! Vulpița și 
Viorel separare condiționat; Viorel, gânduri periculoase cu sexy dansatoarea; Ce 
combinații îi ascunde Viorel soției-Vulpiță. 

Intro Mirela Vaida: 
Sel 1 Rep 4-16 Sel 56:51-58:13 
Voce din off: Doamnelor și domnilor, începe Acces direct! Cu Mirela Vaida!  
Mirela Vaida: Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Iată, că ne 

întoarcem astăzi în platou, alături de celebrul cuplu Stegaru Veronica și Viorel Stegaru! Cei 
care ieri, au trecut printr-o sincopă. Pentru că au decis să ia o pauză în căsnicie. Vedem 
cum a funcționat la ei această pauză. Ea s-a produs și în fapt. Pentru că cei doi nu au 
dormit împreună aseară. O să vă spună ei ce s-a întâmplat, unde a dormit fiecare. Nu 
și-au vorbit! În schimb și-au scris! Ce au avut să-și spună, pe un sleep-chat pe care l-au 
avut în casă. Au făcut și un regulament de ordine interioară, și un regulament al casei. 
Fiecare a scris ce vrea și ce nu vrea să i se întâmple de la celălalt. Dacă acest lucru poate 
funcționa ca o terapie de cuplu, dacă îi va ajuta sau Doamne ferește, va produce o 
despărțire și mai adâncă, vom constata astăzi, când îi vom întreba pe ei, cum s-a simțit 
fiecare. Mai ales că o zi întreagă n-au fost împreună, au avut alte activități, în altă parte și 
se vor vedea aici, în platou. Vor privi unul spre celălalt și vor vedea fiecare ce a făcut soțul 
lui… sau soțul ei. Doamnelor și domnilor, ne așteaptă foarte multe subiecte. Tocmai de 
aceea spun: hai, să începem!  

A intervenit în direct reporterul Doina Stina care se afla împreună cu Veronica 
Stegaru în apartamentul din București unde aceștia locuiesc. Veronica Stegaru a povestit că 
a dormit fără soțul său, împreună cu ursulețul pe care l-a botezat Viorel. 

De asemenea a intervenit în direct reporterul Radu Rotaru care se afla alături de 
Viorel Stegaru care crede că pauza aceasta în căsnicia sa cu Veronica, este un preambul 
al divorțului, după cum a afirmat reporterul Acces direct.  

 
Tizer Acces direct: 
Sel 2 Rep 4-17 Sel 05:33-06:10 
Viorel dansează cu dansatoarea Emi. Soția sa este supărată. Cei doi: Viorel și 

Emi stau alături pe canapea. 
Viorel Stegaru ( text titrat pe ecran): Eu o să vă sun. Vorbim. 
Voce din off: Viorel discuție incendiară cu frumoasa dansatoare, pe la spatele 

Vulpiței!  
Voce ( text titrat pe ecran):: A început să plângă în culise. 
Viorel Stegaru ( text titrat pe ecran): Las-o să plângă! Îi trece! Stai cuminte! 
Voce din off: Veronica află în câteva clipe, tot ce i-a șoptit Viorel la ureche, blondinei 

cu forme de zeiță!  
Viorel Stegaru ( text titrat pe ecran): Eu îți spun ție, ea nu știe multe.  
 
În partea a doua a emisiunii, soții Veronica și Viorel Stegaru  au fost prezenți în 

platou.  
Această a doua parte a emisiunii este prezentată ca fiind un serial: VULPIȚA ȘI 

VIOREL # șiNOIPUTEM.  Începe serialul!  
Sel 3 Rep 4-18 Sel 02:44 
Descriere imagini: 
Televizor care cade. Pe ecran este un cap de vulpe. Cu litere roșii: ÎNCEPE 

SERIALUL 
Voce din off: Începe serialul! 
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Veronica Stegaru îmbrăcată în costum popular, cu o cunună de flori pe cap, 
întinde niște ștergare pe prispa unei case țărănești. Viorel Stegaru și el în costum național, 
scoate capul pe o fereastră și aranjează fânul. 

Plan-general, interior grajd: Viorel între două vaci. Viorel iese din grajd, trece pe 
lângă niște baloți de paie. 

Cei doi: Viorel și Veronica sunt îmbrăcați în haine de gală, cu pălării și intră pe o 
poartă de lemn, mână în mână. 

Voce din off: Vulpița și Viorel” 
Voci Viorel și Veronica Stegaru: Și noi putem! 
     
Din cauza neînțelegerilor care au apărut între cei doi soți, Viorel Stegaru 

susține că Veronica ar fi amenințat că se sinucide. 
Sel 4 Rep 4-18 Sel 8:27-09:52 
Titlu: Viorel și dansatoarea Emy, discuție incendiară 
Mara Bănică: Ascultă-mă! Eu te rog un singur lucru și te rog la modul cel mai serios! 

Dacă o mai ameninți o singură dată… 
Viorel Stegaru: Da`, cu ce am amenințat-o?! 
Mara Bănică: O să-ți spun cu ce! Dacă o mai ameninți o singură dată că o bagi la 

pușcărie pe mama copilului tău… Și ție și-a zis? Tuturor ne-a zis! : Dacă o mai ameninți o 
singură dată… 

Viorel Stegaru: Ați întrebat-o… 
Mara Bănică: Te rog să mă asculți Viorel, că sunt foarte supărată! 
Viorel Stegaru: Doamna Mirela, eu acum ies din emisiune! 
Mara Bănică: Te rog frumos dacă se poate să mă asculți, Viorel!  
Mirela Vaida: Viorel! 
Mara Bănică: Și dacă ești ce?! Leșinăm aici?  
Viorel Stegaru: Ies din emisiune și chiar o s-o fac dacă mă scoate din papuci!  
Mara Bănică: Și crezi că m-aș supăra?! Fata asta spune numa` prostii! Deci, din 

cauza acestor amenințări: că o bagă la pușcărie și c-o să plătească 10 milioane… Nu 
știu, ești cumva președintele Curții Constituționale, de știi tu?! Ea zice că se omoară! 
Adică, nu-i OK!  

Mirela Vaida: Doamne, ferește! Veronica! 
Veronica Stegaru: Mi-ai spus și aici… 
Viorel Stegaru: Doamna… doamna Mara! Doamna Mara! Da`, ați întrebat-o ce-a 

zis azi dimineață? Când l-am sunat eu pe domnul Radu. Ați întrebat ce-o spus 
dimineață?!  

Mirela Vaida: Ce?!  
Viorel Stegaru: O spus: am să fac eu ceva! Știu eu ce fac!  
Mirela Vaida: Veronica, uite, hai, să începem… să terminăm cu astfel de 

amenințări! Deci, toate lucrurile într-un cuplu se rezolvă! Că voi sunteți pregătiți să o 
luați de la capăt și să rămâneți împreună. Astea sunt nimicuri, într-o căsnicie! Că el s-
a uitat la o fată, că nu știu ce… Repet: sunt nimicuri! Fata aia a plecat! N-o mai vede 
niciodată! Acum oricărui bărbat i-ar plăcea o dansatoare care vine în sutien! Vorbesc 
serios! Acuma, cât de nebărbat să fii, să nu te uiți măcar un pic!  

Mara Bănică: Și frumușică! Era și frumușică. 
 
Veronica Stegaru plânge în platoul emisiunii: 
Sel 5 Rep 4-18 Sel 14:09-16:42 
Titlu: Viorel, gânduri periculoase cu sexy dansatoarea; Ce combinații îi 

ascunde Viorel soției-Vulpiță; 
Veronica Stegaru plânge. 
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Mirela Vaida: Ce e Veronica?! 
Viorel Stegaru: Deci, o s-o dau în direct! 
Mirela Vaida: Ce… ce, Viorel? 
Viorel Stegaru: Dacă eu vorbesc, aici… 
Veronica Stegaru: Da`, de față cu mine, te-ai sărutat! Se uită și cophila, Viorele! Ce 

explicații îi dai fetii, Viorele?! 
Viorel Stegaru: Da`, tu ce explicații îi dai?!  
Veronica Stegaru: Da`, eu nu m-am sărutat ca tine, aici, în platou! 
Viorel Stegaru: Nu… da`, tu n-ai fost!  
Mara Bănică: Ea s-a sărutat pe câmp!  
(Veronica Stegaru își acoperă fața cu mâinile și plânge). 
Mirela Vaida: Bun! Veronica, hai, să facem așa… Veronica!  
Viorel Stegaru: Doamna Mirela…. 
Veronica Stegaru (plângând): Mă bagi, în pământ, Viorele! Are taică-miu dreptate, 

că plâng! Da`, pentru ce mă consum?! Pentru tine?! 
(...) 
În emisiune a intervenit în direct, la telefon Secuianu Ionel, tatăl Veronicăi 

Stegaru. Acesta a fost întrebat despre o bătaie cu nuiaua, pe care i-ar fi aplicat-o 
fiicei sale.. 

Pe ecran partajat au fost difuzate imagini cu Viorel Stegaru care dansează cu 
dansatoarea Emi. 

Titlu: Regulile Casei Stegaru! Vulpița a cerut time-out 
Sel 6 Rep 4-18 Sel 24:32-26:20 
Mara Bănică:  Auziți, da`, mi-a povestit  mai devreme, ]nainte de emisiune, un 

episode, Veronica… plângând… Mi-a povestit că ați bătut-o foarte tare cu nuiaua.  
Veronica Stegaru:  O singură dată, mai de mult! 
Mara Bănică:   E adevărat?  
Secuianu Ionel, tatăl Veronicăi: Eeee, am încleștat-o, dar n-am bătut-o  chiar 

așa… 
Veronica Stegaru: Nu tare… 
Mara Bănică: Acum zici că nu tare!  
Secuianu Ionel, tatăl Veronicăi: Păi, noi n-am vrut de ginere pe…  
Mara Bănică: Nu l-ați vrut pe el. Am înțeles!  Eu voiam să subliniez altceva! 

Exact cum am zis ieri, fata asta a fost hăituită de toată lumea! Și de părinți, și de 
soacră,… Și de soacra numărul 2, cum l-am poreclit eu pe Viorel.  

Veronica Stegaru:   Păi, da! Că este cu gura pe mine!  Soacră-mea la fel, o fost 
cu gura pe mine!  

Mirela Vaida:  Am  înțeles! Da`, tu te-ai vedea fără Viorel? Te-am întrebat și ieri!  
Deci, am înțeles! Nu-ți mai place  de el! Nu mai ești fericită!  Și te vezi fără el și alături de un 
alt bărbat ca să-ți faci o nouă familie?  

(...) 
Ediția din 05.03.2020 

 
Titluri (cu privire la subiectul reclamat): VULPIȚA ȘI VIOREL, SCANDAL 

MONSTRU!; DANSAROAREA EMY, ACASĂ LA VIOREL ȘI LA VULPIȚA!; OASPEȚI DE 
SEAMĂ LA MASA DE ÎMPĂCARE!; VULPIȚA ȘI VIOREL, LA CUȚITE!; SOȚIA-VULPIȚĂ, 
PRIMA CIORBĂ ÎN CASA NOUĂ!; SOȚIA-VULPIȚĂ, ÎN SALONUL DE TATUAJE!; 
VULPIȚA, TATTUAJ CAPCANĂ PENTRU VIOREL!; VULPIȚA A FĂCUT CIORBĂ DE 
ÎMPĂCARE!; SAVETA ȘI DIMA AU GUSTAT ÎMPĂCAREA!; SAVETA ȘI DIMA, SFATURI 
PENTRU SOȚII STEGARU!; VULPIȚA ȘI DANSATOAREA EMY, ÎMBRĂȚIȘARE 
SURPRIZĂ!; DE NERVI, VULPIȚA I-A FĂCUT BAGAJELE LUI VIOREL!; VIOREL, 
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EXPLOZIE DE FURIE DIN CAUZA VULPIȚEI; VULPIȚA ȘI VIO AU PRELUNGIT PAUZA: 
DOUĂ SĂPTĂMÂNI;  

Titrat pe banda afișată în partea de sus a ecranului (cu privire la subiectul 
reclamat): URMEAZĂ: SEXY DANSATOAREA EMY, ACASĂ LA VIOREL ȘI LA VULPIȚA!; 
URMEAZĂ: COȘMARUL LUI VIOREL! VULPIȚA, ÎN SALONUL DE TATUAJE!; URMEAZĂ: 
OASPEȚI DE SEAMĂ LA MASA DE ÎMPĂCARE ACASĂ LA VULPIȚA ȘI VIOREL!;   

Subiecte: - Soții Stegaru au avut invitați pe Saveta Bogdan și pe Dima Trofin, la masa 
de împăcare pe care au pregătit-o, chiar ei, în apartamentul în care locuiesc. Împăcarea a 
fost, însă, de scurtă durată, deoarece vizita unei invitate surpriză, dansatoarea Emilia 
Florescu (Emy), a provocat un nou scandal între soți. Veronica s-a supărat când a aflat că 
soțul ei a sunat-o, seara precedentă, pe Emy, cu care a vrut apoi să iasă la o cafea, în timp 
ce Viorel a fost extrem de nervos, când a văzut tatuajul de pe mâna Veronicăi, o inimioară 
și litera M, făcut în acea dimineață.  

              - Cazul tinerei campioane, Giorgiana Lupu, născute în închisoare, care dorește 
să afle cine este tatăl ei. 

 
 Sel 1 (rep 56.29 – 58.05, sel 5-16) La începutul emisiunii moderatoarea a făcut 

următoarea introducere:  
Mirela Vaida: Bună ziua doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit!  Să știți că cearta 

dintre cei doi soți n-a ținut deloc cât trebuia și cât a fost scris în regulamentul de ordine al 
casei. Cearta a ținut doar o zi, pentru că deja a doua zi soții Stegaru n-au mai putut unul 
fără celălalt. Au încălcat toate regulile, pe care vi le-am scris ieri aici pe flip chart, împreună 
cu Emily și împreună cu ei de față, le-am discutat una câte una, s-a demolat tot. Soții 
Stegaru n-au mai putut sta despărțiți unul de celălalt, s-au împăcat. Și marea împăcare, 
practic o a doua nuntă cum ar veni, s-a făcut și cu martori. Așa încât au gătit ciorbiță și felul 
doi și au invitat și persoane publice, cum ar fi colegul nostru Dima Trofi, sau Savete 
Bogdan. Însă, a mai venit și o invitată surpriză, care a stricat toată armonia și toată liniștea 
casei. Și mai mult decât atât, Viorel a constatat că soția lui, în acea zi de pauză pe care ei 
doi au avut-o, nu știu când, și-a făcut și un tatuaj pe mână. Un tatuaj nepermanent, este 
adevărat, dar un tatuaj în dreptul mâinii, o inimioară mare și o literă, probabil de la un nume. 
Litera nu este V de la Viorel, este o literă la care cred că deja v-ați gândit. Despre cine să 
fie vorba, ne va spune chiar Veronica. Acest tatuaj a făcut din nou un foarte mare scandal 
în familia lor și abia aștept să văd până la urmă cum s-a terminat marea împăcare și ciorba 
de împăcare. Dacă ei sunt împreună sau dacă vor mai face un nou  regulament? Nu vă 
spun eu foarte multe, au ei foarte multe să vă spună și iată, că începem. 

 Sel. 2 (rep.58.06-59:05, sel.5-16) A fost difuzat un colaj de înregistrări video, 
din locuința soților Stegaru, în timp ce aceștia se certau:  

 Veronica Stegaru: Îți bați joc de sufletul meu! Am ajuns proastă în fața ta! 
 Viorel Stegaru: Pentru ce ai făcut mai stai încă două săptămâni în pauză! 
 Voce din off: Vulpița, mai furioasă ca niciodată. 
 Veronica Stegaru: De asta te scoli de lână mine?! (Îl lovește pe Viorel peste 
braț.) 
 Voce din off: Și Viorel din cale afară de nervos. 
 Veronica Stegaru: Nu ti gândești, cu capu’ cela al tău, unde e plecat?!... 
 Viorel Stegaru: Tu nu-mi dai explicații? 
 Veronica Stegaru: Ba da, eu îți dau explicații, că vreau! 
 Viorel Stegaru: Tu nu te țâpa la mine, că-ți dau explic… 
 Voce din off: Soții Stegaru au vrut să facă o ciorbă de împăcare. 
 Veronica Stegaru: Eu am gătit-o aseară, ciorba. 
 Voce din off: Dar au ajuns la un scandal fără egal. 
 Veronica Stegaru: Nu mă mai interesează de el! 
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 Voce din off: Ce a căutat frumoasa dansatoare Emy în casa Vulpiței și a lui Viorel? 
 Viorel Stegaru: Stați, numai o pup. (În imagini Viorel o sărută pe Emy pe obraji.) 
 Saveta Bogdan: Hei, lasă fata în pace! Pleacă de lângă ea! 
 Voce din off: Dar mai ales, cum s-a ajuns de la zâmbete și pupici, la amenințări și 
palme? Vezi imediat. 
 Veronica Stegaru: Vorbești la telefon! Deci, pleci! Ia-le și pleacă! (Veronica 
aruncă cu haine în Viorel, care se pregătește să plece din apartament.) 
 Înregistrarea a fost însoțită (circa 10 secunde) de avertizarea scrisă: ATENȚIE, 
IMAGINI CARE POT AFECTA EMOȚIONAL TELESPECTATORII! 
 Pe parcursul difuzării imaginilor a fost titrat, în partea de jos a ecranului, titlul: 
VULPIȚA ȘI VIOREL, SCANDAL MONSTRU! 

 Montajul video, cu un conținut asemănător, a mai fost difuzat la ora 17:22 și la ora 
17:57, înainte de reluarea subiectului cu privire la soții Stegaru.  

 (rep. 59.20, sel. 5-16) Moderatoarea a avut o discuție cu Emilia Florescu (dansatoarea 
Emy), care a intrat în legătură directă prin Facebook și a povestit ce s-a întâmplat în 
vizita pe care a făcut-o în casa soților Stegaru. Scopul vizitei dansatoarei a fost să o 
împace pe Veronica, dar până la urmă a ieșit tot cu scandal. Emy a fost invitată la masă, 
iar Veronica a servit-o cu o ciorbă foarte gustoasă, făcută de ea. Mâncarea gătită de 
Viorel nu a fost atât de bună, pentru că a fost arsă. La început Veronica s-a comportat 
frumos cu Emy, a zis că vrea să se împace cu ea, dar până la urmă a ieșit scandal, s-a 
lăsat cu bătaie. Emilia nu a vrut să comenteze despre cauzele acestui nou conflict. 
 (rep. 0.54, sel. 5-17) Reporterul Radu Rotaru, aflat alături de Viorel, l-a întrebat despre 
motivul care a provocat scandalul monstru dintre el și Veronica. Viorel a spus că e 
supărat că Veronica și-a făcut un tatuaj, fără permisiunea lui și cu care el nu este de 
acord. 

(rep. 3.50, sel. 5-17) Reportera Doina Stina, a discutat cu Veronica despre motivul 
pentru care dorește să-și facă un tatuaj și care să semnifice o inimioare și numele fetiței ei. 
Veronica a spus că vrea să-i facă o surpriză lui Viorel, pentru că a văzut că se uită la alte 
fete care au tatuaje. Despre ce s-a întâmplat la masa de prânz, când Veronica a decis să 
pună punct pauzei din cuplu și a gătit o Ciorbă de împăcare, Veronica a spus că a fost 
deranjată de vizita nepoftită a domnișoarei dansatoare, cu care Viorel a vrut apoi să iasă la 
o cafea.  

În a doua parte a emisiunii, în intervalul orar 17:25-17:56, a fost prezentat cazul unei 
tinere, Giorgiana Lupu, dublă campioană la bob și vicecampioană la atletism, care își caută 
tatăl. Tânăra, născută în închisoare, a fost părăsită de mama ei și, deși a crescut într-un 
centru de plasament, a reușit să facă performanță în sport. În studio, alături de Giorgiana 
Lupu a fost invitat și actorul Armand Calotă. Au fost prezentate imagini de la întâlnirea pe 
care Giorgiana a avut-o cu viceprimarul Sectorului 2, Dan Cristian Popescu, care i-a oferit 
sprijinul.  

(rep. 56.00, sel. 5-17) De la ora 17.56, a fost difuzat următorul generic: un televizor 
care cade și are imaginea unei vulpi, se anunță verbal și titrat pe ecran ÎNCEPE SERIALUL, 
se derulează apoi un montaj de imagini cu soții Stegaru îmbrăcați în costume populare, 
muncind în gospodărie sau în grajdul cu vaci. Îmbrăcămintea acestora se transformă și 
apar în haine elegante de oraș, părăsind gospodăria și urcând împreună într-o caleașcă. Se 
anunță verbal și scris pe ecran: VULPIȚA și VIOREL # ȘÎ NOI PUTEM 

 După difuzarea din nou a montajului de înregistrări, cu titlul VULPIȚA ȘI VIOREL, 
SCANDAL MONSTRU!, descris mai sus, ( Sel.2) a fost reluată legătura în studio, iar 
moderatoarea a făcut următoarele comentarii:  
 Sel 3 (rep 57.39 – 58.00, sel 5-17)  

 Mirela Vaida: Nervi întinși la maximum. Veronica și Viorel sunt la cuțite și vă 
vine să credeți sau nu, între cei doi soți s-a lăsat cu urlete, cu reproșuri, cu palme și 



 

 

17 

 
 

cu un bagaj făcut. Și ce e și mai șocant este că totul a început de la o ciorbă, care ar fi 
trebuit să fie una de împăcare. Mai multe nu vă mai spun, pentru că le veți afla pe toate la 
timpul potrivit. 
 Soții Veronica și Viorel Stegaru au fost invitați în platoul emisiunii. 
 Sel 4 (rep 58.29 – 0.32, sel 5-17)  

 Mirela Vaida: Păi ce faceți? 
 Viorel Stegaru: Binișor 
 Mirela Vaida: Nici prea, prea rău, pe jumătate, așa. 
 Viorel Stegaru: Între… 
 Mirela Vaida: Mă, nu asta, fii atent. Ieri mi-ați făcut aicea, a stat Emily, săraca, a 
scris 12 reguli de funcționare a casei Stegaru. Da? 
 Veronica Stegaru: Da, o scris fata ai Emily, a scris regula. 
 Mirela Vaida: Așa, și? Voi ce-ați făcut? 
 Veronica Stegaru: Și el n-o respectat. 
 Mirela Vaida: Deci, Viorel a încălcat regula și ce-a făcut? A venit și te-a pupat, sau a 
vorbit? Sau care regulă a fost încălcată? 
 Veronica Stegaru: Cu blonda aceia. 
 Mirela Vaida: Nu, lasă-mă până la blondă. De unde până unde v-a venit ideea de 
ciorbă de împăcare? Voi erați în pauză de căsnicie. 
 Veronica Stegaru: Mie mi-a venit o idee, să fac o ciorbă. 
 Mirela Vaida: Și? 
 Veronica Stegaru: Am zis hai, că poate îl mai îmbunez, că poate ne mai împăcăm. 
 Mirela Vaida: La bărbat ajungi prin stomac, în primul rând. Îi dai să mănânce și după 
aia stai de vorbă. Te-ai gândit bine. Ce fel de ciorbă ai făcut? 
 Veronica Stegaru: Cu carne de asta și cu cartofi. 
 Mirela Vaida: Cu carne și cu cartofi, bun. Și el, când a văzut că miroase a mâncare 
în casă, ce a zis? 
 Veronica Stegaru: A zis că e foarte bun. 
 Mirela Vaida: Bun, minunat. Și v-ați pus amândoi la masă ca soții și înțeleg că i-ați 
chemat la masă pe colegii noștri, săracii. Dar, până la ciorba de împăcare… 
 Mara Bănică: Nașa, Doina și domnul Radu. 
 Mirela Vaida: Nașii domnul Radu și doamna Doina. Săracii de ei, colegii noștri… 
 Mara Bănică: Nu, Doinei i se spune nașa Doina… 
 Mirela Vaida: Până la ciorbă, tu ai fost un pic plecată dimineață. Unde? 
 Veronica Stegaru: Să-mi fac un, pe mână. 
 Mirela Vaida: Ce să-ți faci? 
 Veronica Stegaru: Tutaj… 
 Mirela Vaida: Dar de unde ți-a venit ideea? 
 Mara Bănică: Ce să-și facă? 
 Mirela Vaida: Zii mai tare! 
 Veronica Stegaru: Un tutaj pe mână. 
 Mara Bănică: Tatuaj, nu tutaj. 
 Mirela Vaida: Dar de unde ți-a venit ideea, unde ai văzut tu de astea? 
 Veronica Stegaru: Am mai văzut pe la fete. 
 Mirela Vaida: Și unde voiai să-l faci, pe mână? 
 Veronica Stegaru: Da. 
 Mirela Vaida: Și te-ai dus să ți-l faci, fără să-i spui lui Viorel. Bun. Hai să vedem ce 
s-a întâmplat la salonul de tatuaje, acolo unde a fost Veronica în această dimineață și ne 
întoarcem imediat. 
 Au fost prezentate imagini filmate de la salonul de tatuaje, unde Veronicăi i-a fost 
aplicat un tatuaj nepermanent, o inimioară și litera M.  
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 Moderatoarea a insistat să afle de la Veronica de unde vine litera M, pe care și-a 
tatuat-o. Veronica a susținut că litera M vine de la numele fetiței lor, Maria. 
  Sel 5 (rep 3.25 – 6.55, sel 5-18)  

 Mara Bănică: Viorică, deci, tu n-ai lăsat-o să se tatueze pe mână, i-ai șters 
desenul. Dar tu ai întrebat-o pe ea, când te-ai ras pe mâini de aici în jos, că așa ți-a zis 
dansatoarea? Că te dau în fapt la televizor. 
 Viorel Stegaru: Și care… că o dau până sus. 
 Mara Bănică: I-ai cerut voie ei? 
 Ioana Tănase: Deci, tu ai voie… 
 Mara Bănică: Dar ea trebuie să-ți ceară ție voie. Vezi? 
 Mirela Vaida: Stați un pic, stați un pic. Cum, te-ai epilat pe mâini, că așa ți-a 
zis?… 
 Veronica Stegaru: Da… 
 Viorel Stegaru: Da. Și dau tot jos, că e mare…. 
 Mara Bănică: I-a zis dansatoarea alaltăieri, când a fost: „ești tu acum vedetă la 
televizor, uite, ai părul ăsta pe” și s-a bărbierit de aici în jos. 
 Viorel Stegaru: Tot dau jos, până sus. 
 Mara Bănică: Tot ți-ai făcut, până sus? 
 Viorel Stegaru: Nu, nu, nu, urmează până sus.  
 Emiliana Burghelea: Vrei să vin, să te ajut să?... (Asistenta se îndreaptă spre 
Viorel, care își descheie mâneca cămășii și își arată brațul până la cot.) 
 Veronica Stegaru: Da, hai!… (râzând) 
 Mara Bănică: Dar e și tăiat un pic, că n-a fost briciul bun. 
 Mirela Vaida: Stați mă, stați un pic! Nu, stați un pic haideți să nu!...  
 Viorel Stegaru: Uitați, și ăsta-l dau tot jos… 
 (...) 
 Mirela Vaida: Deci, tu de la ce crezi, dar zi-mi sincer, e de la Maria sau de la 
Marian? 
 Viorel Stegaru: Nu, îi de la Marian… 
 Veronica Stegaru: Cum să fie măi, de la Marian? 
 Viorel Stegaru: Tatuajul sigur e cu M, că aici îți dă mai multe… 
 Veronica Stegaru: E de la fată. (…) 
 Mirela Vaida: Vero, tu știi, că tu nu știi să minți!  
 Viorel Stegaru: Eu spun drept că… 
 Veronica Stegaru: Tu spui drept, oare ai fost cu mine?... Da… 
 Mara Bănică: Oare dacă își făcea V, de la Vulpița, nu de la Viorel, o lăsai să-și facă? 
 Viorel Stegaru: Nu. 
 Mara Bănică: N-o lăsai nici V? 
 Viorel Stegaru: Nimic. 
 Mara Bănică: Dar ce literă a alfabetului, din cele 24, are voie? 
 Viorel Stegaru: Nici una. 
 Mara Bănică: Da’ de ce? Cine ești tu, șeful ei? 
 Viorel Stegaru: Nici una… 
 Mara Bănică: Are voie să facă ceva? Are voie să respire? 
 Viorel Stegaru: Nu are voie să facă tatuaj, că mie nu-mi place treburile astea… 
 Mirela Vaida: Bun, stați așa un picuț. Dar dacă te-a întrebat Doina, colega noastră, 
de ce nu vrei să-ți scrii, micuț așa Maria, tot numele fetiței tale? De ce n-ai vrut tot numele și 
ai vrut numai M? 
 Veronica Stegaru: Așa am decis eu.  
 Mirela Vaida: Deci sigur, te mai întreb odată, de la ce vine numele ăsta? 
 Veronica Stegaru: De la fată, că și pe fată o cheamă Maria. 
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 Mirela Vaida: Am înțeles. Bine, gata, l-a șters, s-a dus, s-a terminat. 
 Veronica Stegaru: Da, s-a dus… 
 Mirela Vaida: Tu te-ai epilat, ea și-a ... sunteți chit. Bine? Bun. Hai să mergem mai 
departe…. 
 Veronica Stegaru: Tu te-ai luat după ea, după aceea… 
 Mirela Vaida: După cine?  
 Veronica Stegaru: S-o luat după aceea să o radă. N-avea ce face… 
 Viorel Stegaru: Și ce? 
  Mirela Vaida: Dacă vrei, te ducem la d-ăsta cosmetic cu ceară, poți? 
 Viorel Stegaru: Nu, nu, nu, nu! (…) 
 (rep. 7.50, sel. 5-18) A fost difuzată o înregistrare video, din apartamentul în care 
locuiesc soții Stegaru, care i-au avut invitați la masa pe Saveta Bogdan și Dima Trofin. 
Veronica și Viorel au dorit să organizeze o masă de împăcare, cu mâncare gătită chiar de 
ei. Imaginile i-au surprins pe cei doi soți, în timp ce pregăteau mâncarea (Viorel prăjea micii 
și carnea), iar Veronica punea masa și încălzea ciorba, făcută de ea. După sosirea celor doi 
invitați, aceștia au fost poftiți la masă. Saveta Bogdan a lăudat ciorba făcută de Veronica, 
dar micii și carnea, gătite de Viorel, au fost criticați, pentru că i-a prăjit prea mult. Invitații i-
au sfătuit pe soții Stegaru să nu se mai certe și au insistat să se sărute de împăcare. Dar, 
când se pregăteau să se ridice de la masă, a sunat soneria și a sosit blonda dansatoare, 
Emy. 
 (rep.39.03, sel. 5-18) S-a difuzat a doua parte a înregistrării video, realizată în 
locuința soților Stegaru, după sosirea neașteptată a dansatoarei Emy. Aceasta a fost poftită 
la masă, iar Viorel a servit-o cu ciorbă. Emy a lăudat ciorba făcută de Veronica și a încercat 
să se împace cu ea. Viorel a sărutat-o pe obraji pe Emy, sub pretextul ca Veronica să nu 
mai fie geloasă. După plecarea Savetei Bogdan și a lui Dima Trofin, între soții Stegaru a 
izbucnit o ceartă, provocată de Emy. Aceasta aduce vorba despre faptul că Viorel a sunat-o 
la telefon, seara trecută. Veronica, supărată pe soțului său, i-a arătat acestuia, ostentativ, 
tatuajul pe care și l-a făcut, lucru care l-a înfuriat pe Viorel. 

 Sel 6 (rep 43.32 – 51.33, sel 5-18) 
 Emy: Când m-ai sunat aseară, am văzut apelul, dar eu am fost la muncă și n-am 
putut să răspund, că ți-aș fi răspuns, îți dai seama. 
 Veronica Stegaru: Da’ tu de ce m-ai păcălit! De ce m-ai păcălit, Viorele?! Gata, 
aicea să stai Viorele, singur, nu mă-nteresează! Dar, de ce nu mi-ai spus, Viorele? 
 Viorel Stegaru: Asta ți-a fost o surpriză. 
 Emy: A vrut să-ți facă o surpriză. Hai, uite ce drăguț a fost! 
 Viorel Stegaru: Am vrut să vorbesc cu ea. 
 Doina Stina – reporter: Veronica, crezi că Viorel te minte? 
 Veronica Stegaru: Da 
 Doina Stina – reporter: De ce o minți, Viorel? 
 Veronica Stegaru: Putea să-mi spună și mie. Cât să suport după tine, Viorele? 
 Viorel Stegaru: Auzi, asta o fost o surpriză. Nu ți-am spus? 
 Voce din off: Însă și Veronica a avut o surpriză pentru soțul ei. 
 Veronica Stegaru: Și când ai să rămâi tu singur? 
 Viorel Stegaru: Cu Emy o fost o surpriză. 
 Doina Stina – reporter: Surpriză neplăcută… 
 Veronica Stegaru: I-arăt și eu ce mi-am făcut? Așa… (Veronica îi arată lui Viorel 
tatuajul de pe mână.) 
 Viorel Stegaru: Când? 
 Veronica Stegaru: Ce te interesează pe tine când și cum. 
 Viorel Stegaru: În momentul de față ăsta se va șterge de aici. 
 Veronica Stegaru: Nu se șterge… nu 
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 Viorel Stegaru: Nu se șterge? Vrei să-ți arăt eu dacă nu se șterge? 
 Emy: Da, ce-oi vrea, să-i tai mâna? 
 Doina Stina – reporter: Dar, ce-are tatuajul? 
 Viorel Stegaru: Eu ce ți-am zis? 
 Veronica Stegaru: Asta e. 
 Emy: De la ce vine M? 
 Veronica Stegaru: De la fată. 
 Doina Stina – reporter: Nu de la Marian? 
 Veronica Stegaru: Nu, de la fată. 
 Viorel Stegaru: Ei, pentru ce-ai făcut mai stai încă două săptămâni în pauză. 
 Emy: Hai măi, Viorel, dar tu acum de ce faci așa? De ce ai reacțiile astea?...  
 Viorel Stegaru: Ăsta nu-i cu pixul? 
 Veronica Stegaru: Nu. 
 Emy: Dar tu, de ce te superi? 
 Viorel Stegaru: Eu așa ceva nu îmi place. 
 Emy: Dar, când mă suni pe mine îți place? 
 Viorel Stegaru: Păi, ea nu trebuia să-și facă tatuajul. Ea mi-a spus aseară și i-am 
explicat ce se întâmplă.. 
 Veronica Stegaru: Ai zis că da. 
 Viorel Stegaru: Eu n-am zis că da. Știi ce i-am zis eu, că se întâmplă? Unde îl 
văd, o să zboare o mână de aici. 
 Doina Stina – reporter: O, ești periculos! 
 Viorel Stegaru: O să vezi, că o să se întâmple. Deci, nu o să mai aibă mâna de 
aicea. 
 Emy: Dar tu pe mine m-ai sunat târziu azi noapte, adică m-ai sunat azi noapte. 

   Veronica Stegaru: De asta te scoli de lână mine?! (Îl lovește pe Viorel peste braț.) 
De asta te-ai trezit de lângă mine? Adică, mă crezi proastă, Viorele? 
 Voce din off: Nervoasă, Veronica a mers pe balcon, să ia o gură de aer, în timp ce 
Viorel a rămas cu Emy, însă nu pentru mult timp. 
 Viorel Stegaru: Mai ai de acum încă două săptămâni. La două săptămâni, iar la 
pauză… 
 Doina Stina – reporter: Dar de ce-i dai termene, că nu te înțeleg? 
 Veronica Stegaru: Niciuna n-o să vreie (sic!) cu tine, nicio fată n-o să vreie (sic!) cu 
tine. 
 Viorel Stegaru: Dar ăla de pe mână, până diseară, să dispară! 
 Veronica Stegaru: N-o să dispară! Nu. Tu să te trezești noaptea, cauți fetei telefon, 
te-am prins!... te-am văzut, Viorele!... 
 Viorel Stegaru: Te rog frumos… 
 Emy: Mă faci să mă simt atât de prost din nou. Iar am picat prost aici la voi. 
 Viorel Stegaru: Veronica, deci, fata asta ți-a făcut o surpriză… 
 Veronica Stegaru: Dacă te trezești noaptea? 
 Viorel Stegaru: Nu era noapte când am sunat-o, stai cuminte, știu cât era ceasul. 
 Veronica Stegaru: Și cât era ceasul, hai? 
 Viorel Stegaru: Era în jurul la ora… 
 Emy: La 12, da. 
 Veronica Stegaru:- plângând- Vezi Viorele (bip). Îmi pare rău, Viorele! Îți bați joc 
de sufletul meu, am ajuns proastă în fața ta! 
 Viorel Stegaru: Uite la mână lui Emy, are vreun tatuaj? 
 Emy: Da, am uite…. 
Voce din off: Pentru că cei doi soți nu se linișteau, Emy a decis să meargă și să discute 
cu Veronica în altă încăpere. 
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 Emy: Vino în coace, că-ți explic! Deci, el să știi că așa e. Așa e, s-a dat la mine, ai 
ascultat înregistrările. Dar eu chiar nu am nicio treabă cu el. Din privința mea poți să stai 
liniștită, că nu o să am niciodată nimic cu el. 
 Veronica Stegaru: Să nu-i mai răspundeți la telefon. 
 Emy: Păi, nu i-am răspuns nici aseară. 
 Doina Stina – reporter: Ce-ai de gând Veronica să faci? 
 Viorel Stegaru: Nu știu, să mă gândesc. 
 Voce din off: Scandalul dintre cei doi soți a continuat, chiar dacă Emy a încercat să-i 
liniștească. 
 Viorel Stegaru: Eu m-am supărat cam de tot pe Veronica, din punct de vedere, într-
un lucru și asta o să rămân să-l discut chiar astăzi. 
 Emy: Nu mi-ai spus tu,, aseară că vrei s-o lași? 
 Viorel Stegaru: Oricum pentru tatuaj…  
 Veronica Stegaru: Viorele, de ce-ai spus așa?! (Veronica îl trage pe Viorel de 
cămașă.) 
 Viorel Stegaru: Pentru tatuajul din mână o să fie la distanță, unul să se ducă în 
drumul lui și unul în drumul lui. Scurt… 
 Veronica Stegaru: N-o să vină niciodată! Uite așa și eu spun în fața camerelor: să 
nu veniți la el, că nu are nimic și-i prăpădit! Uite asa. 
 Viorel Stegaru: Da? Pentru asta, bun. 
 Doina Stina – reporter: Te întâlnești cu Emy? Uite, ea vrea să meargă cu tine. 
 Viorel Stegaru: Aici rămâne de discutat. 
 Emy: Am zis să mergem să bem o cafea, cum ai spus. Mergi? 
 Viorel Stegaru: Da, deci, să rezolvăm cu asta, ne auzim la telefon, merg să beau… 
 Veronica Stegaru: Dacă fata merge cu tine? N-aș pune pariu că nu merge, nu merge 
deloc. 
 Viorel Stegaru: Dacă eu vreau să beau o cafea cu ea, ai vreo problemă tu? 
 Veronica Stegaru: Parcă nu bei cafele, deșteptul lumii! 
 Viorel Stegaru: Da, pot să plec, ai vreo problemă?  
 Veronica Stegaru: Du-ti, hai, și înapoi să nu te mai întorci, că hainele ți le arunc 
de pe balcon. Știi cum ară să cadă? Câte una. 
 Doina Stina – reporter: Te întorci Viorele la ea, vii înapoi aici? 
 Viorel Stegaru: Cu ea nu, eu stric acum… 
 Emy: Dar oricum tu trebuie să te decizi odată, că tu ba îmi dai mie speranțe, ba 
te enervezi că își face ea tatuaj. 
 Veronica Stegaru: Gata. Eu am bagajul pregătit și-am plecat. Să steie (sic!) cu 
cine o vrea. 
 Viorel Stegaru: Îi strict la mine acum, îi strict. 
 Emy: Eu te mai întreb o dată… 
 Viorel Stegaru: Dacă eu zic că da, da. 
 Emy: Păi, da… 
 Veronica Stegaru: Eu am plecat! Tu nu te gândești la fată! Ești un (bip), Viorele! 
 Doina Stina – reporter: Vă vedeți după emisiune? 
 Viorel Stegaru: După emisiune. 
 Veronica Stegaru: După emisiune n-am să te las! Am să ti bat! 
 Voce din off: Și pentru că scandalul dintre Veronica și Viorel nu se mai termina, 
dansatoarea s-a hotărât să plece și să-i lase pe cei doi să clarifice tot ce aveau de 
clarificat. Însă, în loc de pace, între Vulpița și Viorel a izbucnit războiul.  
 Veronica Stegaru: Acum nu mă interesează! Ia-le și pleci! Ia-le și pleacă! Să nu 
mai stai! (Veronica aruncă cu haine în Viorel, care se pregătește să plece din 
apartament.)  
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 Doina Stina – reporter: Da’  uite, Viorel a ales să rămână cu tine. Mai are haine 
acolo, uite!... 
 Veronica Stegaru: Să plece! Dar, nu mă interesează, s-o iei și pe aceea! Și-ai 
plecat, da’ nu mă interesează! După emisiune te întâlnești? 
 Viorel Stegaru: Da. 
 Veronica Stegaru: Viorele, ai să fi (bip)! Și are taică-meu dreptate! N-are ce să 
stabilească! 
 Viorel Stegaru: Așa, eu ți-am spus… 
 Veronica Stegaru: Tu o suni noaptea! Da’ ce-am ajuns eu, Viorele, în fața ta?! 
 Viorel Stegaru: Ce, ce-ai ajuns? 
 Veronica Stegaru: Proastă am ajuns… 
 Viorel Stegaru: Mai du-te! 
 Doina Stina – reporter: Hai, lucrurile ce faceți? 
 Veronica Stegaru: Să plece! Ori plec eu, că eu le am pregătite. Dar nu mă 
interesează, Viorele! 
 Doina Stina – reporter: E doar o discuție, doar merge la o cafea. Nu se întâmplă 
nimic. Doar ți-a spus și Emy că nu vrea să mai aibă o relație cu Viorel. 
 Viorel Stegaru: Da, atât, ce-i ași… 
 Veronica Stegaru: Ei, da atâta, da! Ești tu deștept, Viorele! 
 Doina Stina – reporter: Tu Veronica ești liberă să mergi, să te vezi la o cafea cu 
cineva. O lași? 
 Viorel Stegaru: Să se ducă… 
 Veronica Stegaru: Eu nu mă duc cu nimeni, dar nici el! Au spus că nu, nu se duce cu 
altele! 
 Viorel Stegaru: Eu am de ce, o singură dată… 
 Doina Stina – reporter: Spune, Viorele! 
 Viorel Stegaru: Scurt. Diseară în emisiune o să audă exact tot, toată discuția, tot. O 
să merg și-n altă parte… 
 Veronica Stegaru: Te duci și la asta acasă? 
 Viorel Stegaru: Nu, așa și se termină tot bâlciul… pentru o singură prostie, care ai 
făcut-o. 
 Veronica Stegaru: Și tu nu faci prostii noaptea! De ce suni?! De ce te interesează pe 
tine? 
 Viorel Stegaru: Ăla, mă interesează pe mine. Ăla. ( Viorel arată spre locul tatuat pe 
mână.) 
 Veronica Stegaru: Da, cred că… 
 Viorel Stegaru: Bine. Ăla mă interesează, că ăla nu trebuia să fie aici. 
 Doina Stina – reporter: Unde ai fi vrut să fie? 
 Viorel Stegaru: Nici într-o parte. Curat, așa trebuie să fie, strict. 
 Veronica Stegaru: Da, cred că. Nu mă interesează, îmi dai telefonul și eu sun pe 
taică-meu să vină. Îmi dai telefonul să sun… 
 Viorel Stegaru: Ăsta-i telefon. Ia să văd, ai să-l iei din buzunar de la mine? 
 Veronica Stegaru: Nu mă interesează… 
 Viorel Stegaru: Nu o să-l iei… 
 Veronica Stegaru: Cu ce ai să pleci? Bani n-o să-ți dau nimica… 
 Viorel Stegaru: Îhâ! 
 Veronica Stegaru: Da ce crezi, că eu am să-ți dau bani? Adică tu ai băgat pe 
aceia în bancă, să mă afli de proastă, Viorele? 
 Viorel Stegaru: Poți să ți-i iei toți! Toți poți să ți-i iei, nu mă mai interesează 
nimic! 
 Veronica Stegaru: Și unde ai să te duci, sărac și fără haine? 
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 Viorel Stegaru: Eu am să mă duc să blochez contul și n-o să puteți să scoate 
nimic. 
 Înregistrarea a fost însoțită (circa 5 secunde) de avertizarea scrisă: ATENȚIE, 
IMAGINI CARE POT AFECTA EMOȚIONAL TELESPECTATORII! 
 După vizionarea înregistrării video, în studio a avut loc următoarea discuție: 
 Sel 7 (rep 52.28 – 57.10, sel 5-18) 

 Mirela Vaida: Hai să ne întoarcem la eroii noștri. Deci, am văzut acest material. Fata, 
înțeleg că n-a făcut nimic. Ea chiar a venit și a stat liniștită acolo, s-a bucurat pentru 
împăcarea voastră. Cel care a pupat-o și ți s-a părut ție că a făcut-o ostentativ, ca să-ți 
arate ție, a fost Viorel. Ai pupat-o nu pe obraz și chiar pe gât, asta-i o chestiune cam 
îndrăzneață. Pentru un bărbat însurat, de față cu nevasta lui… 
 Veronica Stegaru: Că el nu știe că-i însurat, că are copil. El nu se mai gândește la 
fată, decât la altele așa. Îți zboară gândul numai la altele!... 
 Viorel Stegaru: Mă, dar n-am făcut nimic, mă! 
 Mara Bănică: Veronica, eu vreau să-ți spun un singur lucru: mie, personal, dacă 
mi-ar zice bărbatul meu că îmi taie mâinile eu, în secunda doi, mi-aș lua ordin de 
restricție. Viorele, pe lângă faptul că ești puturos, ești și manipu… 
 Viorel Stegaru: Doamna Mara, doamna Mara, vreți să vă spun acum ce mi-ați zis 
înainte?… 
 Mara Bănică: Până aici! Lasă vrăjeala asta, că nu vreau să-mi spui nimic. Nu… 
 Viorel Stegaru: Ei, oricum o să vă spun, ca să audă... 
 Mara Bănică: Vreau să spun eu următorul lucru… 
 Mirela Vaida: Hai să vedem ce zice… 
 Mara Bănică: Lasă-mă, că vreau să spun eu… 
 Viorel Stegaru: Doamna Mirela, vreți să vă spun eu acum, ca să audă… Și o să 
spun și la șefi, când ies de aici… 
 Mirela Vaida: Zii mai repede! Ce?... 
 Viorel Stegaru: Doamna Mara, o venit cineva, o fată, eu nu le cunosc bine și i-am 
mulțumit pentru machiajul care i l-a făcut lui Veronica… 
 Mara Bănică: Nu, ai țipat la fiica doamnei psiholog. 
 Viorel Stegaru: Eu n-am cunoscut-o, că ați întrebat-o ce mi-a zis ea… 
 Mara Bănică: Ba da, Viorele, pentru că ești obraznic și te bagi în seamă cu toată 
lumea și ți-am zis că nu-ți permit să vorbești așa ceva… 
 Mirela Vaida: Ce ți-a zis?… 
 Viorel Stegaru: Vreți să te înjur acum! Deci, nu-i prima dată, c-o mai spus 
doamna Mara… 
 Mara Bănică: Da, da, păi asta meriți, că tu te bagi în seamă cu toată lumea! Tu 
când vezi o persoană, pe care n-o cunoști pe aici pe hol, tu ai impresia că. 
 Viorel Stegaru: Eu n-am cunoscut-o, am crezut că e de acolo… 
 Mirela Vaida: Ascultă, ți-ai depășit condiția… Viorele, continui! 
 Viorel Stegaru: Doamna Mara, mă ascultați?... 
 Mara Bănică: Nu. Ești un puturos, asta ți-am spus de două zile, dar… 
 Viorel Stegaru: Să vă retrageți cuvintele mai de grabă… 
 Mara Bănică: Bine. Dar tu să ameninți o femeie că-i tai mâinile ea poate… 
 Viorel Stegaru: Da, pentru aia… 
  (…) 

  
   După analizarea rapoartelor și vizionarea unor secvențe din înregistrări ale edițiilor 
monitorizate, membrii Consiliului au constatat că prezentarea conținutului și materialelor  
referitoare la familia Veronica și Viorel Stegaru, în intervalul orar 16.57-18:58, în cadrul 
emisiunii “Acces direct”, s-a făcut cu încălcarea prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea 
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audiovizualului, potrivit cărora, 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. 
        Astfel, membrii Consiliului au constatat că, raportat la criteriul de clasificare al 
producțiilor audiovizuale referitor la psihologia personajelor şi reperele morale pe care 
acestea le oferă copiilor sau adolescenţilor, conținutul materialelor programate spre 
difuzare de către radiodifuzor a fost unul de natură să încalce prevederile legale privind 
protecția minorilor.  
        Raportat la criteriul menționat, membrii Consiliului au apreciat că modul în care 
radiodifuzorul a înțeles să prezinte, cu voce-off, materialele și înregistrările privind 
diverse acțiuni sau activități ale familiei Stegaru, titlurile afișate de radiodifuzor, (privind 
aspecte intime sau de violență de limbaj sau atitudine), detaliile solicitate de invitați sau 
moderator în descrierea și explicarea faptelor aduse în atenția publicului, precum și 
imaginile și înregistrările prezentate nu pot constitui modele de comportament 
dezirabile, fiind de natură să influențeze negativ minorii care au acces la vizionarea 
emisiunii, în condițiile difuzării acesteia într-un interval orar accesibil și cu clasifcare 
“AP”.  

În acest sens, membrii Consiliului au apreciat că aspectele ce au dat conținut 
ediţiilor analizate, în care familia Stegaru este promovată de radiodifuzor ca un model 
de succes, prin depășirea propriei condiții, „evoluția” acestora urmare a notorietății 
aduse de prezentarea în cadrul emisiunii (vedete de televiziune), beneficiile aduse de 
notorietate -  pot afecta dezvoltarea psihică şi morală normală a minorilor care au acces 
la vizionare, fiind de natură să provoace tulburări comportamentale copiilor, întrucât 
prezentarea repetată conduce la construirea unor modele ce pot constitui repere morale 
pentru minori.   

Or, în scopul asigurării unei protecţii reale a publicului minor, legiuitorul a limitat 
prezentarea unor astfel de producţii, de natură a afecta minorii, interzicând difuzarea lor 
în intervale orare accesibile acestora.   

Având în vedere responsabilitatea editorială stabilită de lege, radiodifuzorii au 
obligaţia să ţină cont de conţinutul efectiv al unui program atunci când aleg să-l difuzeze  
la ore accesibile minorilor, astfel încât copiii aflaţi la vârste la care nu au încă suficient 
discernământ să nu considere că situațiile prezentate pot reprezenta modele care atrag 
notorietate și prosperitate financiară.  
 Constatând încălcarea prevederilor legale referitoare la protecţia minorilor în 
cadrul serviciilor de programe, 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 ANTENA TV GROUP S.A. cu amendă în cuantum de 10.000 lei. 

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea 
condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului. 

În temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (2), precum și a 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 
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postul ANTENA 1) se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru 
încălcarea prevederilor art. art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare,  cu raportare la prevederile art. 19 alin. (2) lit. f) 
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 10.000 lei postul 
ANTENA 1, deoarece,  în edițiile emisiunii “Acces Direct”, difuzate în intervalul 26-28 
februarie și 2-5 martie 2020, sub titlul generic referitor la subiectul “Vulpița”, au fost 
prezentate materiale și înregistrări privind diverse acțiuni sau activități ale familiei 
Stegaru de natură să afecteze dezvoltarea mentală sau morală a minorilor care, dată 
fiind ora de difuzare, au avut acces neîngrădit la vizionarea emisiunilor.  

Potrivit dispozițiilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului, 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, 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.” 

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

 
 

PREŞEDINTE, 
 
 

MARIA MONICA GUBERNAT 
       

 
 

                                              Întocmit,  Serviciul Juridic,  
Reglementări și Relații Europene 

                 Șef Serviciu,  Dumitru Ciobanu 


