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Decizia nr. 250/26.02.2019
privind sancţionarea cu somaţie publică a S.C.CLEVER MEDIA NETWORK S.R.L

cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Cetăţii nr. 39, demisol 1, ap. 2, Jud. Cluj,

- pentru postul de televiziune LOOKPLUS
Cluj-Napoca, Str. Tăietura Turcului nr. 47, jud. Cluj

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 26 februarie 2019, Consiliul Naţional al Audiovizualului
a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare în baza sesizării nr. 11118/ 27.12.2018 cu
privire la emisiunea „Confidenţii” difuzată în data de 26 decembrie 2018 de postul de televiziune
Look Plus.

Postul LOOKPLUS aparţine S.C. CLEVER MEDIA NETWORK S.R.L. (licenţa
audiovizuală nr. S-TV 298.6/22.11.2011 şi decizia de autorizare nr. 1807.2-2/05.12.2017,
eliberată la 20.12.2018).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării înregistrărilor, membrii
Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 39 alin. (2) din din Legea
audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, 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.

În fapt, postul de televiziune Look Plus a difuzat în data de 26.12.2018, în intervalul
orar 15:29 – 18:36, emisiunea Confidenţii (Ediţie specială de Crăciun), moderată de Andrei
Duban şi Luciana Indre, ediţie în cadrul căreia au participat, în calitate de invitaţi, Vladuţa
Lupău (cântăreaţă); Ioan Isaiu (actor); Alexandra Ungureanu (cântăreaţă); Nataşa Raab
(actriţă); Dana Roşu (organizator evenimente); Ducu Bertzi (cântăreţ); Monica Anghel
(cântăreaţă); Nicolae Mureşan (cântăreţ).

Potrivit raportului de monitorizare, emisiunea nu a fost însoţită de marcaj, nu au fost
menţionate genul şi motivul restricţionării programului.

Conform aceluiaşi raport din care redăm în continuare:
„În cadrul ediţiei, a fost difuzat un videoclip sursa youtube.com, în care sunt arătate,

succesiv, ceea ce petentul sesizează: decoratiuni, si alte elemente de decor de Craciun, dar
cu tenta sexuala facand trimitere la diferite organe genitale, lenjerie intima sau chiar pozitii
sexuale.

- două figurine de ciocolată în formă de Moş Crăciun, una dintre acestea având
ambalajul desfăcut pe jumătate;

- o lumânare stinsă pe care s-a prelins ceara;
- un pahar inscripţionat cu un desen ce ilustrează o pereche de mănuşi;
- instalaţii luminoase în formă de ”V”, prinse pe stâlpii de iluminat ai unei străzi;
- o decoraţiune în formă de con pe care este montată o instalaţie luminoasă;
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- decoraţiuni luminoase ce reprezintă o lumânare cu două globuri aşezate în partea de

jos şi două crenguţe de brad în lateral;
- două jucării din pluş, în formă de Moş Crăciun, iar de brâul acestora sunt prinse alte

două jucării de dimensiuni mai mici, cu faţa orientată spre Moş Crăciun;
- două figurine în formă de îngeraş cu gura deschisă, fiecare ţinând în mâini câte o

lumânare stinsă;
- o decoraţiune de dimensiuni mari ce reprezintă un brad;
- un palmier decorat cu instalaţii luminoase;
- o figurină cu o căciulă alungită;
- un sticker de dimensiuni mari aplicat pe geamul unui magazin, ilustrând o lumânare cu

două globuri aşezate în partea de jos;
- o decoraţiune de mari dimensiuni reprezentând un Moş Crăciun în două ipostaze:

aplecat ţinând mâinile pe un cadou şi în picioare cu mâinile orientate spre cadou;
- o figurină în formă de fetiţă, cu gura deschisă, care are pe cap o coroană pe care sunt

aşezate patru lumânări stinse, din care s-a prelins ceara pe chipul şi pe părul acesteia;
- un spiriduş ce ţine cu mâna stângă o cutie de cadou prinsă cu o fundă mare, de culoare

roşie, iar mâna dreaptă este ridicată oblic, având funda în partea de jos;
- două decoraţiuni luminoase ce reprezintă o lumânare cu două globuri aşezate în partea

de jos;
- două imagini diferite cu trei figurine reprezentând oameni de zăpadă, aşezaţi unul în

spatele celuilalt;
- o jucărie ce reprezintă un ren stând în şezut, care poartă un fular lung cu doi ciucuri în

lateral;
- o decoraţiune de mari dimensiuni reprezentând un animal verde al cărui coadă

seamănă cu un brad;
- două globuri luminoase, de mari dimensiuni.

Pe parcursul şi după difuzarea acestor imagini, Andrei Duban şi invitaţii au făcut
următoarele comentarii:

Sisi: (...) Păi, tot vorbeai tu de petreceri şi de decoraţiuni de sărbători, eu am găsit un
filmuleţ cu decoraţiuni minunate de Crăciun. Mă rog, în mintea lor erau minunate, în realitate
a ieşit altceva. Vreţi să vă arăt?

Andrei Duban: Daaa.
Dana Roşu: Sisi, îmi strici magia.
Andrei Duban: Oooo, e un con de brad ăla, ce e?!
Monica Anghel: Da, da.
Nataşa Raab: Dacă vă gândiţi la altceva, e numai vina voastră.
Andrei Duban: Aaaa, nu cred! (râde) Nu! Oooo! Mamă, dar numai d`astea! (râde)
Ducu Bertzi: La ce oră se difuzează emisiunea?
Andrei Duban: E seara, când se fac copiii (râde). Ohoo! Aaaa, nu cred! Ooo, câte

etaje! Trenuleţul! (râde) Ăsta e un Crăciun falic! (râde).
Dana Roşu: Eu aşa ceva nu organizez. Adică, aşa ceva...
Andrei Duban: Dar nu ştiu de ce, toate aşa se termină (râde).
Monica Anghel: Acum, mă iertaţi că vă spun, eu cred că aceste imagini au fost luate de

undeva din Japonia, pentru că acolo există această sărbătoare, da?
Andrei Duban: Falică!
Monica Anghel: Păi, despre asta e vorba. Nu se poate să mergem mai departe în lumea

aceasta fără de. Asta-i viaţa.
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Ioan Isaiu: Ei folosesc un totem, în loc de brad de Crăciun au totemul ăsta.
Andrei Duban: Un totem, da (râde).
Dana Roşu: Sisi, dragă, tu trăieşti pe plaiurile româneşti, vreau să îţi spun că nu o să îţi

aducă Moşul nimic, dar nimic, da?
Sisi: Dar nu înţeleg de ce (râde).
Dana Roşu: Ar fi bine să îţi pui întrebarea asta.
Andrei Duban: Sisi, tu şi în prima intervenţie te plângeai că nu ai baterii, deci nu...

(râde).
Dana Roşu: Nu, acolo avea dreptate. Într-adevăr copilaşii primesc... Acolo avea

dreptate. Într-adevăr copilaşii primesc, dar toţi uită să-i scrie lui Moş Crăciun: Moş Crăciun,
adu-mi şi baterii la maşinuţă, ştii? (...)”

După analizarea raportului şi vizionarea înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat
că emisiunea Confidenţii (Ediţie specială de Crăciun), din data de 26.12.2018, intervalul orar
15:29 – 18:36, a fost difuzată cu încălcarea prevederilor legale privind protecţia minorilor.

Membrii Consiliului au apreciat că imaginile şi comentariile cu tentă sexuală,
prezentate în emisiunea care a fost difuzată la o oră accesibilă minorilor, în cadrul unei
emisiuni de audienţă generală, atât timp cât nu a fost însoţită de vreun marcaj privind
restricţiile de vârstă la vizionare, au avut potenţial prejudiciabil, fiind de natură să afecteze
dezvoltarea psihică şi morală a minorilor care au avut acces neîngrădit la respectivul conţinut.

Potrivit prevederilor 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.

Astfel, având în vedere aspectele constatate, ţinând cont de criteriile legale de
individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii
Consiliului au votat propunerea de sancţionare a radiodifuzorului cu somaţie publică, decizia
fiind adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea
audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 90 alin. (1) lit. g) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu
modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:
Art. 1. Radiodifuzorul S.C. CLEVER MEDIA NETWORK S.R.L., titular al licenţei

audiovizuale nr. S-TV 298.6/22.11.2011 şi deciziei de autorizare nr. 1807.2-2/05.12.2017,
eliberată la 20.12.2018 pentru postul LOOKPLUS, se sancţionează cu somaţie publică de
intrare în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta
decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi
necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, cu modificările
şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite pe postul LOOKPLUS, 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:
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„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu somaţie publică postul
LOOKPLUS deoarece, în cadrul emisiunii „Confidenţii”, ediţia specială de Crăciun din 26
decembrie 2018, difuzată în intervalul orar 15.29-18.36, au fost prezentate materiale
audiovizuale cu conotaţii sexuale, de natură să afecteze minorii, faptă ce contravine
prevederilor art. 39 din Legea audiovizualului.

Potrivit legii, 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.

VICEPREŞEDINTE INTERIMAR,

MARIA MONICA GUBERNAT

Serviciul juridic şi reglementări,
Şef serviciu Dumitru Ciobanu


