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Decizia nr. 545/06.10.2022 

privind sancţionarea cu somație publică 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 

Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Clădirea 16, sector 2; Bd. Mărăști nr. 65-67,  
Complex Exp. Romexpo, sector 1; Bd. Ion Mihalache nr. 174, Excelsior, sector 1 

București 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 6 octombrie 2022, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcţia de specialitate, 
ca urmare a sesizărilor înregistrate sub nr. 7778/ 11.07.2022; 7823/ 12.07.2022 și 
8075/24.07.2022 cu privire la emisiunea „Stand-up Revolution”, edițiile difuzate în zilele 
de 10 și 23 iulie 2022 de postul ANTENA 1.  

Postul de televiziune ANTENA 1 aparţine radiodifuzorului S.C. ANTENA TV GROUP 
S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 03.14/19.12.1995 şi decizia de autorizare 
audiovizuală nr. 169.4-7/22.11.2016). 

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării unor secvențe din 
înregistrarea emisiunii, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul  
S.C. ANTENA TV GROUP S.A. a încălcat prevederile art. 18 alin. (1) lit. b) din Decizia nr. 
220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi 
completările ulterioare (Codul audiovizualului), potrivit cărora nu pot fi difuzate în 
intervalul orar 6,00 - 23,00 producţii care prezintă scene de sex, limbaj sau 
comportament trivial, vulgar sau obscen; 

În fapt, postul de televiziune Antena 1 a difuzat, difuzat în data de 10.07.2022, în 
intervalul orar: 20:59-23:21, emisiunea Stand-up Revolution, cu marcajul 12, genul 
programului divertisment. Emisiunea este o înregistrare. La sfârșitul ediției, pe ecran s-a 
titrat faptul că emisiunea se difuzează sâmbăta și duminica începând cu ora 20:00. 
Emisiunea s-a reluat în data de 12.07.2022, intervalul orar: 23:38-02:07 (dată la care 
face referire petentul în sesizarea 7823/ 12.07.2022). 

Stand-up Revolution- Este un program de televiziune de tip concurs, în care 
participanții aduc în fața juriului și a publicului numere de stand-up comedy și îi are ca 
gazde pe Șerban Copoț și Ilona Brezoianu. Juriul emisiunii este format din Teo (Claudiu 
Teohari), Vio (Viorel Dragu), Costel (Costel Bojoc) și Dan Badea. 

• Reper 59.39, sel. 20 
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Genul programului: divertisment. Următorul program este interzis copiilor sub 12 ani. Programul 
poate conține scene cu tentă sexuală și limbaj licențios. 

Concurenții și invitații din ediția din data de 10.07.2022: Maria Popovici, Alin ”Coiotul”, Kobe, 
George Petcu, Fares, Adriana Predescu, Ionuț Fieraru, Lilian Mihai Nistor, Sașa Ciobanu. 

 
Reclamația 7823/ 12.07.2022. 
Numărul de stand-up comedy prezentat în fața juriului și a publicului de către Adriana Predescu 

(semnalat de petent) va fi transcris în cele ce urmează. Concurenta a făcut referire la penisurile 
bărbaților, așa se înțelege din context (însă cuvintele folosite sunt cenzurate). Juriul nu a apreciat 
numărul concurentei. 

Voce din off: Aplauze! 
Dan Badea: Sigur e băiat. 
Adriana Predescu: Hei, mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc pentru aplauze! Asta înseamnă că 

voi aveți mai multă încredere în mine decât am eu în mine. Am super mari emoții, tremur mai tare 
decât vocea lui BRomania când a dat declarații legate de consumul de cocaină. Ce vreau să știți 
despre mine este că iubesc femeile. Femeile sunt minunate, dar, din nefericire, îmi plac bărbații… 
Știți că sunt femei care se plâng că au dat peste bărbați cu (bip!) mică… 

… 
Ilona Brezoianu: Era domnul acolo, să... Doamne, când a auzit, îî… 
Șerban Copoț: Adevăru` e că avem un sobor de jurați noi. 
Dan Badea (testimoniale): Noi nu suntem niște, nu suntem, n-am făcut stand-up la școala de 

maici. 
Reporter: Nu? 
Dan Badea (testimoniale): Nu. Noi nu suntem pudici, nu suntem, nu vrem să părem altceva în 

emisiunea asta, să venim, să, spune: domne, s-a zis nu știu ce, noi nu așa ceva niciodată. Nu e 
adevărat, da` contează cum o spui și de ce o spui, că altfel devine gratuit. Cine vrea o (bip!) gratuită? 

Ilona Brezoianu: E, uite de-aia nu m-am făcut eu jurat, că nu puteam să exprim totul așa de 
frumos, cum o spune Dan Badea (…). 

Reclamația nr. 7823/ 12.07.2022  
Numărul prezentat de Maria Popovici (a fost luat ca reper materialul difuzat în data de 

10.07.2022) 
Voce din off: Aplauze! 
Jurat: Hei, hei, hei! 
Maria Popovici: Mersi mult! Mulțumesc, mulțumesc mult de tot, sunteți foarte drăguți! Sper că 

toată lumea e ok. Sunteți ok? 
Costel Bojoc: Da. 
Maria Popovici: Toată lumea a trecut cu bine de perioada asta? 
Jurații: Da. 
Maria Popovici: 4 prietene cele mai bune, am aceleași 4 prietene apropiate din copilărie, sunt 

toate proaste, toate 4 efectiv și-mi dau sfaturi tot timpul, ele sunt necăsătorite și n-o să fie vreodată 
căsătorite că le știu mai mulți oameni în București (juriul și spectatorii râd) și-mi dau sfaturi despre 
căsnicie, asta mă termină, îmi zic: băi, neapărat, eu nu-mi port verigheta și-mi zic: băi, să-ți porți 
verigheta! Maria, să-i spui soțului tău să-și poarte verigheta, să știe fetele că e luat! Măi, fetelor, 
dacă sunteți căsătorite, să aveți grijă să poarte soțul vostru verigheta, să știe fetele că e luat, 
că el dacă vreodată o să opteze să meargă la târfe, da` alea o să vadă că el are verighetă, o 
să-i facă un pic sex oral, da` după aia o să zică: a, ești luat? Păi, stai puțin să ne înțelegem că 
nu este în etica noastră profesională să facem sex oral pe bani dacă inima ta aparține. Mă, 
nu-i mai suge (bip!) că-i luat? Pe bune, nu e ok, de ce nu spui că m-a luat valul, în pana mea, deci 
nu e cu love. Erai luat? (juriul și publicul râd) Te rog eu mult, te rog, ia ăștia 50 de lei că mi-e rău, nu 
mai și lasă-mă, nu mai pot. 50 de lei, soțul meu n-are bani de femei. Eu îi dau bani la el cât să nu-i 
ajungă de masaj erotic. Știu exact cât costă cel mai ieftin masaj erotic în București, în Centrul Vechi, 
îi dau sub cu 10 lei. Păi da` de ce să facă? Nu poate să meargă la alea să zică: haideți, doamnă, vă 
rog frumos că vă aduc 10 lei mâine! Stau de o oră la coadă și pe domnul de ce l-ați luat? Mama, poți 
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să vii un pic până în Centrul Vechi? Da, te rog, da se dezinfectează doamna, te rog frumos! N-are 
ce să facă. Și știți de ce nu vreau să-l las? Nu vreau din două motive: nu vreau să-i atingă altcineva 
(bip!). Eu  trebuie să folosesc (bip!) toată viața mea.  

 
Ediția emisiunii Stand up Revolution difuzată în 23.07.2022, în intervalul orar 19:55 – 22:40. 

Emisiunea nu se difuzează în direct și are încadrarea 12. 
S-a precizat: 
Genul programului: divertisment 
Următorul program este interzis copiilor sub 12 ani 
Programul poate conține scene cu tentă sexuală și limbaj licențios 
Prezentatori: Ilona Brezoianu, Șerban Copoț 
Jurați: Costel, Vio, Teo, Dan Badea 
Emisiunea se desfășoară sub forma unui concurs de stand up, în care participanții sunt împărțiți 

pe grupe coordonate de câte un membru al juriului.  
În această ediție a evoluat pe scenă grupa pregătită de Costel. 
Sunt redate în raport fragmente din reprezentațiile concurenților în care aceștia au folosit un 

limbaj cu aluzii și expresii sexuale sau glume cu tematică sexuală.  
Victor Vizitiu: Bună seara la toată lumea, bună seara, mă bucur să vă văd și vreau să încep cu 

faptul că eu sunt un sexist. Sunt sexist din motiv că eu foarte des fac sex. Recent mi-am dat 
seama că cea mai sexuală parte a corpului meu este intelectul și cred că anume din acest 
motiv nevastă-mea atât de des mă freacă la cap. 

Vio: ... Ok ... 
Banciu, fragment din audiții: Îmi place să joc la loto. Când am fost la loto, doamna de acolo  

mi-a zis să bag 6 numere. Am ajuns abia la al 4-lea când m-a dat BGS-ul jos de pe ea. 
Irene, fragment din audiții: Eu nu sunt făcută să fiu mamă. Eu cred că sarcina e o boală cu 

transmitere sexuală. Săptămâna trecută am luat pastila de a doua zi, chiar dacă nu am făcut 
sex, ci doar că îmi place gustul. 

Irene: Câteodată mai zic că singurul motiv pentru care regret că nu am copii este că nu 
voi fi niciodată o MILF. Dar asta e greșit, pentru că sunt o feministă, ok? N-ar trebui să spun așa 
ceva. Sunt o feministă, dar tânjesc după atenția bărbaților și validare din partea lor. Așa că, n-ar 
trebui să spun că vreau să fiu o ”MILF”, aș vrea să fiu o ”FILF”. Aș vrea să fiu o ”Feministă 
Pe Care ... bip ...” Mi-ar plăcea să lovesc patriarhatul direct în ... bip... cu picioarele mele 
mătăsoase, știți ce zic? 

(Conform Http://en.wikkiedia.org, MILF este un acronim pentru Mother I`d Like to Fuck. 
Conform www.urbandictionary.com, FILF este un acronim pentru Friend I`d Like to Fuck) 
Irene: Nu știu, sunt plină de contradicții. Pentru că, ideologic sunt feministă 100%. Dar sexual 

vorbind, sunt 100% ”leagă-mă de chiuvetă și abuzează-mă!”. Înțelegeți ce zic? 
Vio: Bine, fato! 
Irene: O perioadă, am fost cu un tip căruia îi plăceau dominarea și supunerea. Problema 

era că amândoi eram supuși. Eu îi spuneam: ”Am fost o feministă foarte, foarte rea! 
Pedepsește-mă!” Și el îmi zicea: ”Nu, tu ești stăpâna mea, tu să mă pedepsești!” Și eu îi 
ziceam: ”Stăpânii de sclavi sunt infractori, pedepsește-mă!” !Nu, tu ești o femeie, ești o victimă 
a acestei societăți patriarhale, dominată de bărbați ca mine! Așa că, pedepsește-mă!” ”Dar tu nu 
ești ca toți ceilalți bărbați, #nutoțibărbații ...” ”Nu ești tratat cum trebuie de feministe ca mine, 
așa că pedepsește-mă tu pe mine!” În fine, până la urmă nu am mai făcut sex, dar el a insistat 
să-mi facă curat în apartament, așa că a fost tare. 

Banciu: Chiar îmi place Chefi la cuțite pentru că acolo se combină lucrurile care îmi fac 
mie poftă cel mai mult în viață, mâncare și Gina Pistol. Asta până să o strice Smiley, până să 
ne-o fure Smiley. 

Banciu, imită un posibil concurent la emisiunea Chefi la cuțite: Am 3, 4 copii și ăla mic suferă 
de o boală foarte gravă, are penisul enorm și nu-i mai ajunge sângele la creier, a rămas 
repetent de 3 ori în clasa întâia și am venit la această emisiune pentru că, în ciuda greutăților, 
vreau să îmi cumpăr un Passat nou. 

http://en.wikkiedia.org/
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Banciu: Eu nu-mi cumpăr nimic, dacă nu e în rate. Și am fost la un moment dat să cumpăr 
un cadou pentru văru-meu care făcea 4 ani, am fost într-un hipermarket și am luat o jucărie 
de 65 de lei care, pe cutie era un submarin mov, am aflat ulterior că era un vibrator. E ok, 
rămâne în familie, rămâne acolo, poate să îl folosească maică-sa. 

Banciu: Nu vă supărați, pot să plătesc în rate? Și femeia a ridicat privirea, s-a uitat la mine și a 
zis: e 65 de lei, mamă! Și am zis, da, în doișpe rate se poate? Și a zis, nu, mamă, nu poți. Și am dat 
să plec și femeia m-a oprit, ”Stai, mamă, ce s-a întâmplat?” A văzut că e ceva în neregulă cu mine 
și în momentul ăla am simțit așa, că se creează o legătură și am cedat și am zis, că am o situație 
nasoală, că părinții mei au fost zgârciți, că acuma nu am bani, că sunt împrumutat la toată lumea, 
că nu vrea nimeni să mă angajeze, ... bine, eu nici n-am încercat, dar ca idee, i-am zis chestia asta. 
Și, aparent am atins-o undeva pe femeie, nu neapărat unde-mi doream, că avea vreo 60 de 
ani, era ok. Am atins-o undeva și a scos femeia 65 de lei din portofelul ei și i-a pus în casă și mi-a 
zis, uite cum facem, eu trebuie să dau de pomană, plătesc eu cadoul ăsta pentru tine, ia-l, du-te la 
ziua lui văru-tu, trăiește-ți viața, dar zi bogdaproste, copile. Și în momentul ăla, mi-au dat lacrimile, 
efectiv m-a emoționat. Când m-a văzut că îmi dau lacrimile, a început și ea să plângă, când am 
văzut-o că plânge, am început și eu să plâng mai tare, era așa o conexiune între noi, în sensul 
că voiam din ce în ce mai tare să fac dragoste cu ea. Se clădea ceva acolo și am zis mulțumesc, 
săru-mână, aș zice bogdaproste, dar nu ați bătut și sucul ăsta! 

Banciu: Și sunt într-o relație de ceva timp și nu mai merge ca la început, nu mai face ce făcea 
la început și s-a degradat mult. În ultimul an nici măcar nu mi-a făcut cadou de ziua mea. Deci, m-a 
așteptat acasă dezbrăcată, practic, cadoul a fost birthday sex, sex de ziua mea. Deci, n-a fost 
în stare să-mi ia o curea de 1 milion, mi-a dat p...bip... de 50 de lei. 

Costel: O curea de 1 milion ... 
Banciu: Și vreau să-i fac și eu o surpriză de ziua ei. Vreau să o aștept acasă, îmbrăcat așa (...) 

în întuneric, și când vine femeia acasă, după 8 ore de muncă, ruptă în gură, obosită, o oră jumate 
în trafic și intră pe ușă, vreau să încep să aprind, să sting lumina, să îi fac strobo, ca la discotecă și 
să-i cânt: De ziua ta, tuț, tuț, tuț, eu îi voi da, tuț, tuț, tuț, fix ...bip..., tuț, tuț, tuț. 

Ștefana: Salutare, perverșilor! Salutare, obsedaților sexual! Salutare tuturor celor care au 
o viață sexuală hiperactivă. Salutare și celor care au o viață sexuală normală, dar, mai ales 
celor care au o viață, așa, cât de cât ok sexual. A, bună seara și ție, Costel. 

Ștefana: Bun, să știți că nu am venit aici să mă laud și nu am venit nici să câștig, am venit să 
fiu și eu văzută. Nu de un regizor, cum ați putea crede, ci de bărbați. Am văzut că e la modă treaba 
asta cu dating-ul, mi-am făcut și eu cont pe toate site-urile de dating, vreau să zic că s-au blocat 
server-ele când mi-am încărcat și eu poza. Și-au revenit destul de repede. Când și-au revenit am 
început să explorez și am descoperit 3 mari categorii de bărbați acolo: prea-timizii, prea-spiritualii și 
prea-însurații. Cea mai enervantă categorie pentru mine sunt ăștia, prea-timizii, vorbești cu ei 
un an de zile online, așa cred că te penetrează și abia după un an își fac curaj să te invite 
undeva la o plimbare, în oraș, la un suc. După ce le spun: „Bă, dar ce vrei de la mine?” ”Să 
socializez!” ”Bă, dar ți se pare că sunt nesocializată?” ”Jesus Christ! Dar, socializez și în somn, 
socializez și când respir, socializez în toate pozițiile! Hai să ... trecem la treabă! 

Vio: Bine ... 
Ștefana: La capătul celălalt, opus, sunt ăștia care în loc să îmi trimită un „bună ziua”, cum 

e firesc, îmi trimit poză cu ...bip... lor! 
Vio: Oho, ho, ho! 
Concurent: A zis-o, a zis-o. 
Concurent: Am și eu voie acuma, nu? 
Ștefana: Înțeleg că sunt atrăgătoare, dar, still ... Unul mi-a trimis odată poză cu ...bip... lângă 

o doză de aia de bere de 0,5. Mi s-a părut foarte urât din partea lui. M-am supărat așa de tare 
că am ieșit cu el ... ca să îl cert. Știți problema cu mașina de cusut? Măi, el nu a apucat să 
bage bine ață în ac, că ieșea mai repede ca România din preliminarii. Termina atât de repede, 
că dacă am fi făcut un sex-tape, puteam să-l postez pe tot pe Tik Tok. ... După prima noastră 
socializare ultrarapidă, mi-a transmis un mesaj, nu vreau să greșesc  

Ștefana arată către cameră, public și juriu, o fotografie de pe telefon, care este blurată. 
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Ștefana: Nu știu dacă se vede până acolo ... 
Teo: Eu înțelegeam că tocmai asta e problema femeilor cu dick-pic-urile, că le primește 

netam-nesam și nu vrei așa ceva în viața ta. Exact asta am pățit noi acuma, știi. 
Dan Badea: Doamne-ajută că nu l-am văzut, că eram departe. 
Vio: Nu am văzut poza și nici nu voiam să o văd. Sunt ok, mulțumesc frumos. 
Ilona: Băi, chiar a arătat asta! 
Kobe: Televiziunea de aici este diferită! Îmi place, îmi place! 
Ștefana citește mesajul din partea bărbatului care i-a trimis și fotografia, de pe site-ul de dating: 

Mi-a trimis mesaj: ”Interesul meu ... mi s-a părut foarte frumos asta din partea lui, este să te 
respect și să te ...bip... bine, astfel încât să mai vrei să îți dau ...bip... Și dacă mai ai prietene 
open ca noi, tentate de ...bip... mare și groasă și știu ce este respectul și discreția, să mă 
recomanzi!” 

Concurent: Și nouă ne-o zis Costel că să nu băgăm înjurături gratuite, dă-le ...bip... 
înjurături! 

Kobe: Este vorba despre energie, care te împinge întotdeauna în direcția corectă. Eram în 
Centrul Vechi, stăteam la un bar și tot primeam diferite întrebări. Și vine cea mai ospitalieră 
întrebare: ”Îți plac femeile noastre?” ”Îți face plăcere compania româncelor?” ”Îți plac femeile 
noastre? Te rog să faci sex cu femeile noastre!” ”Hei, omule, mai taci din gură!” Și el spune: 
”N-o să-ți placă ce o să-ți spun acum, dar ... noi știm ce se întâmplă acolo jos!” ”Adică, ce 
vrei să spui?”” ...bip tău! Noi știm! Dar stai liniștit, nu ne este frică! Sunteți bineveniți aici ... 
și ne dorim să luați una dintre femeile noastre, să aveți relații sexuale și doar să ne spuneți 
cum ți se pare”. Omul este foarte ciudat! Nu știu cum să scap de asta. 

Concurent: Da e mișto, mișto, îmi place. 
Kobe: Am crezut că pot să beau cu românii. Mă filmezi pe camera asta? Pune camera pe 

fața mea! Nu faceți asta! N-o să puteți să beți cu românii! Nebunii ăștia sunt foarte buni! Știu 
lucruri pe care noi nu le știm! 

Kobe: După ce a adus vișinată, am întrebat: ”Ce e asta?” ”Asta este ceea ce le dăm femeilor 
noastre!” ceea ce m-a năucit pentru că, imediat după ce am băut ...bip.... meu era tare ca piatra! 
Eram în bar, eram beat și mi-a zis: ”Omule, trebuie să te aduni!” Așa că m-am dus la nebunul de 
barman care s-a uitat la mine și a spus: ”Se pare că ești gata să te culci cu femeile noastre!” Și 
eu am spus: ”Liniștește-te omule! Nu încă! ” 

Kobe: Uite ce e, n-o să vă mint ... Energia românilor, vibe-ul este total diferit! Ea a venit aici, a 
spus glume, a arătat ...bip... și voi ați aplaudat. În America, nu poți să scapi cu asta, ar anula 
show-ul. Opriți-l! Ar fi vrut să mă cenzureze doar ca să ... bip... e o nebunie, omule! 

Kobe: ... Mergeți în apartamentul ei și aveți parte de cea mai tare partidă de sex din viața 
voastră! Adică, vreau să spun că ... bip... până o termini. Dacă te uiți, rămâne întinsă pe pat ca 
și cum ar fi rămas fără viață. I-ai ... bip... sufletul! Ea nu mai este, a dispărut! Și apoi, cu ultimele 
puteri, își ridică capul și spune: ”Mike, vrei un sandwich?” Tu ce îi spui? ”Da, bineînțeles, adu-mi un 
sandwich!” ... Se duce să aducă sandwich-ul și tu te ridici. Ce trebuie să faci? ... Apoi te duci la baie, 
dar acolo nu găsești nici hârtie, nici șervețele. Ce faci cu ...bip... ăla ud? O să folosești prosopul ei 
de față să-ți ștergi ... Pentru că ești un afurisit, ca toți bărbații de aici! 

Hannah: De exemplu, mulți bărbați se joacă jocuri video. Nici alea nu sunt reale. De exemplu ... 
Tu ai făcut vreodată sex cu femei? 

Costel: Nu sunt reale! 
Hannah: Când are orgasm ... Nu este real! Scuze ... Dar sunt convinsă că te distrezi bine 

și așa. ... Sunt o mare ... bip... după cum puteți vedea ... 
Hannah: Nu știu dacă voi aveți așa, dar îmi plac restaurantele fast-food cu ecran ... ca să poți 

să comanzi mâncare cât pentru trei oameni, fără să trebuiască să te uiți în ochii cuiva când faci asta. 
Eu am nevoie de asta. Problema este că sunt foarte nehotărâtă, v-am spus că sunt Balanță. Sunt 
extrem de nehotărâtă. Și când ajung în fața ecranului, știu ce vreau, dar văd toate opțiunile din care 
pot alege. Este ca atunci când intri pe un site porno, știți? Intri știind ce cauți, dar brusc ai 20 
de ferestre deschise. Nu știi ce să alegi. Vrei garnitură de cartofi prăjiți sau ...? (anal, netradus 
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pe ecran prin subtitrare). Vreau un Big Mac sau sâni mari? Vreau burger la kilogram sau sex 
la kilogram? În ambele cazuri am să le duc către față. 

Voce: Frumos! 
Hannah: Și am să le înghit! 
Șerban Copoț, aplaudă: Uau! 
Hannah: Vorbind de pornografie, nu știu dacă voi ați citit vreodată comentariile de la 

filmele porno. 
Șerban Copoț: Cine face asta? 
Dr. Matthew: Nu eu! 
Hannah: Da? Tu arăți genul care închide pagina repede, rușinat, după ce termină. Eu ador 

comentariile. Cred că este ultimul loc pașnic rămas pe internet. Nimeni nu se ceartă în 
comentariile filmelor porno, nu? Nimeni nu vorbește despre teorii conspiraționale. Nimeni nu 
zice: ”5G-ul ne dă Covid!” Nu, nimeni nu vorbește despre asta. Toată lumea ajută pe toată lumea. 
Creează comunități. ”Dă la minutul 17:31 pentru scena de final!”. ”Cei mai frumoși sâni îi găsiți pe 
...bip...” Nu? Sunt doar critici artistice, nu? Sunt comentarii de genul: ”Aș vrea să coboare mai 
mult camera, să văd mai bine cum ...bip...” Nu? Nu-i așa? E frumos, băieți! Merită să dați jos 
la comentarii. Dați scroll după ce vă faceți de cap. 

Hannah: Cel mai bun comentariu pe care l-am văzut la un film porno ... Un tip zicea: ”Asta 
a fost! Ăsta este ultimul film porno la care mă mai uit vreodată”. Am să îi spun femeii de care 
îmi place ce simt pentru ea”. Și după luni de zile, oamenii îi scriau: ”Frate, ai făcut-o?  

În urma analizării rapoartelor de monitorizare și a vizionării unor fragmente din 
înregistrarea edițiilor emisiunii “Stand-up Revolution”, difuzate în zilele de 10 și 23 iulie 
2022, cu începere de la orele 20.59, respectiv 19.55, membrii Consiliului au constatat că 
aceste ediții ale emisiunii au conținut un limbaj trivial, neadecvat intervalelor orare de 
difuzare, fapt ce contravine prevederilor art. 18 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului, 
potrivit cărora, în intervalul orar 06.00-23.00 nu pot fi difuzate producţii care prezintă 
scene de sex, limbaj sau comportament trivial, vulgar sau obscen. 

Potrivit definiţiei stabilite în Codului audiovizualului, prin producţie audiovizuală cu 
caracter trivial, vulgar sau obscen se înţelege ansamblu de imagini, sunete, cuvinte, 
gesturi sau comportamente imorale, indecente, licențioase, sexuale explicite ori 
sugerate, care prin semnificaţia lor aduc ofensă pudorii, precum şi orice alte forme de 
manifestare indecentă. 

În scopul asigurării protecţiei minorilor în cadrul serviciilor de programe, legiuitorul a 
prevăzut că, în intervalul orar 06,00 - 23,00, nu pot fi difuzate producţii care conţin un 
limbaj licențios (trivial, imoral, impudic, indecent, libertin, necuviincios, potrivit DEX); or, 
aşa cum reiese din rapoartele de monitorizare, dialogurile dintre participanţii la emisiuni 
au scos în evidență folosirea unui astfel de limbaj, de natură a prejudicia dezvoltarea 
mentală și morală a minorilor care au avut acces neîngrădit la vizionare, ținând cont de 
intervalul orar de difuzare.  

În esență, membrii Consiliului au constatat că aceste emisiuni au fost difuzate cu 
încălcarea dispoziţiilor legale privind protecţia minorilor în cadrul serviciilor de programe, 
limbajul trivial folosit fiind interzis în intervalul orar de difuzare a programului respectiv.  

De exemplu, limbajul trivial folosit pe parcursul celor două emisiuni, precum: “Măi, 
fetelor, dacă sunteți căsătorite, să aveți grijă să poarte soțul vostru verigheta, să 
știe fetele că e luat, că el dacă vreodată o să opteze să meargă la târfe, da` alea o 
să vadă că el are verighetă, o să-i facă un pic sex oral, da` după aia o să zică: a, 
ești luat? Păi, stai puțin să ne înțelegem că nu este în etica noastră profesională 
să facem sex oral pe bani dacă inima ta aparține., ediția din 10.07.2022, respectiv 
”Interesul meu ... mi s-a părut foarte frumos asta din partea lui, este să te respect 
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și să te ...bip... bine, astfel încât să mai vrei să îți dau ...bip... Și dacă mai ai prietene 
open ca noi, tentate de ...bip... mare și groasă și știu ce este respectul și discreția, 
să mă recomanzi!” ediția din 23.07.2022, constituie un comportament nefiresc, aspect 
ce poate avea consecinţe negative asupra dezvoltării mentale şi morale a copiilor şi 
adolescenţilor, având în vedere că aceștia îşi formează seturile de valori, printre altele, 
și prin imitare, fiind afectați de limbajul trivial folosit de protagoniștii celor două emisiuni.  

Membrii Consiliului apreciază că radiodifuzorul are obligaţia legală de a asigura o 
protecție reală a publicului minor în orice program audiovizual, iar difuzarea emisiunilor 
cu conţinut precum cel analizat, trebuie făcută cu responsabilitate, pentru ca aceștia să 
nu fie expuşi unor riscuri psihice şi/sau morale, întrucât nu au suficient discernământ şi 
cunoştinţe pentru a considera că un astfel de limbaj trivial folosit ca cel difuzat să 
reprezinte un model firesc de viaţă.   

Respectarea principiului superior al copilului prevăzut în legislaţia audiovizuală 
trebuie să primeze în orice program audiovizual, întrucât nevoia de protecţie a copiilor 
are în vedere, în egală măsură, şi educarea acestora prin folosirea unui limbaj decent 
care să nu le influențeze comportamentul. 

În calitate de garant al interesului public, membrii Consiliului consideră că 
respectarea principiului superior al copilului prevăzut în legislaţia audiovizuală trebuie să 
primeze în orice program, întrucât nevoia de protecţie are în vedere şi dezvoltarea 
emoțională a acestuia, obligaţie ce-i revine, în egală măsură, radiodifuzorului. 

Constatând încălcarea prevederilor legale referitoare la protecţia minorilor în cadrul 
serviciilor de programe, având în vedere că radiodifuzorul a mai fost sancționat anterior 
pentru încălcarea acelorași prevederi legale și, ţinând cont de criteriile de individualizare 
ale sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului,  membrii Consiliului 
au propus şi au votat, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, sancţionarea 
radiodifuzorului S.C. ANTENA TV GROUP S.A. cu somație publică. 

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. 91 alin. (1) și (2) 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 
03.14/19.12.1995 şi decizia de autorizare audiovizuală nr. 169.4-7/22.11.2016 pentru 
postul ANTENA 1) se sancţionează cu somație publică pentru încălcarea prevederilor 
art. 18 alin. 1 lit. b) 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 
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vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00 - 22.00, din care o dată în principala 
emisiune de ştiri, următorul text: 

 

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu somație publică postul 
ANTENA 1, deoarece, în edițiile emisiunii „Stand-up Revolution”, difuzate în zilele de 10 
și 23 iulie 2022, începând cu orele 21.00, respectiv 20.00, protagoniștii acestora au folosit 
un limbaj trivial în intervale orare la care minorii au acces neîngrădit la vizionare, de 
natură a-i prejudicia, fapt ce contravine prevederilor art. 18 din Codul audiovizualului. 

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

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

 
 

 
VICEPREȘEDINTE, 

 
NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU 

 
 
 

Întocmit, Serviciul Juridic, 
Reglementări și Relații Europene 

Şef serviciu Ciobanu Dumitru 
 
 


