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CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI 
Autoritate  publică  autonomă 

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

  Fax: (004)021-305.53.54  Tel./fax: (004)021-305.53.56    
www.cna.ro      TelVerde : 0.800.888.555     e-mail : cna@cna.ro 

Decizia nr. 60 din 21.01.2016
privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. ANTENA TV GROUP S.A.

Bucureşti, Bd. Ficusului, nr. 44A, et. 4A, zona 2, sector 1
CUI: 1599030

Tel: 021/2030370; 0740106163; 0722377868
Fax: 021/2087497 / 2030245

- pentru postul de televiziune ANTENA STARS
B-dul Mărăşti, nr. 65-67, Complex Expoziţional, Pavilion 7, Sector 1

Tel.: 021/2087696, 2030221, 074
Fax: 021/2087553, 2030371

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 21 ianuarie 2016, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare pentru sesizarea
înregistrată sub nr. Nr. 6959/24.07.2015 cu privire la emisiunea „STAR MATINAL”
difuzată în data de 24.07.2015 de postul ANTENA STARS.

Postul de televiziune ANTENA STARS aparţine radiodifuzorului S.C. ANTENA TV
GROUP S.A., (licenţa audiovizuală nr. S-TV 166.4/09.01.2007 elib. la 16.06.2015 şi
decizia de autorizare-init. nr. 1253.0/20.02.2007, 1253.0-4/20.02.2007 elib. la 16.06.2015).

Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ANTENA TV GROUP S.A. a
încălcat dispoziţiile art. 34 alin. (1) lit. c) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu
modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor din Legea audiovizualului:
- art. 34 alin. (1): Programele sponsorizate trebuie să îndeplinească următoarele

condiţii:
c) să nu încurajeze în mod direct achiziţionarea sau închirierea produselor ori a

serviciilor sponsorului sau ale unui terţ, în particular prin referiri promoţionale speciale la
aceste produse ori servicii.

Emisiunea de divertisment Star Matinal este difuzată de postul de televiziune Antena
Stars, în direct și fără restricț ii sau semne de avertizare, cu o durată de trei ore.
Emisiunea Star Matinal prezintă o combinaț ie de știri și divertisment, prezentată de
Rocsana Marcu și Răzvan Botezatu, de luni până vineri, și de Irina Cordoneanu și VJ Raru,
în weekend, începând cu ora 09:00.

Ediț ia din data de 24.07.2015 a fost difuzată în intervalul orar 09:00 – 12:00 și a fost
prezentată de Rocsana Marcu și Răzvan Botezatu. Asistenta emisiunii a fost Raluca, iar
astrologul a fost Remus Ionașcu.

Redăm din raportul de monitorizare:
„
1. Începând cu a doua pauză de publicitate a programului, la reluarea după fiecare

pauză de publicitate, s-a semnalat existenț a plasării de produse în cadrul programului,
astfel: PP Acest program conț ine plasare de produse:

- rep. 47.18, sel. 1633 - 5 sec;
- rep. 31.41, sel. 1634 - 5 sec;
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- rep. 58.19, sel. 1634 - 5 sec;
- rep. 26.00, sel. 1635 – 5 sec;
- rep. 46.48, sel. 1635 – 5 sec.
2. Totodată, pe coperta de final a emisiunii din data de 24.07.2015, unde s-au

prezentat sponsorii emisiunii, s-au regăsit siglele următoarelor mărci: EcoFresh, Koton,
Bacio di Moda, Mineli Boutique, Negro 2000 și Flormar (rep. 57.50 – 58.00, sel. Antena
Stars 1635).

3. Promovare produse Negro:
Sel. 1 (rep. 00.59 – 01.35, sel. Antena Stras 1635)
După ce moderatoarea a prezentat știrile mondene, cadrul s-a mutat în bucătăria

emisiunii, prin realizarea de prim-plan pe un banner inscripț ionat Negro 2000 Gustul
calităț ii. Acolo, celălalt moderator și asistenta emisiunii, într-un spaț iu special amenajat
pentru promovarea produselor Negro 2000 (pe masă au fost prezente două coșuri pline cu
produse Negro 2000, în spate era vizibil acel banner, iar prezentatorul ț inea în mâini două
produse aceeași marcă), au purtat următorul dialog, în timp ce camera a prezentat detalii
pe produsele marca Negro 2000:

Răzvan Botezatu: Mulț umim foarte mult, Rocsana! În fiecare zi, în fiecare
dimineaț ă trebuie să consumaț i somon de la Negro 2000! Cele mai bune produse,
cele mai proaspete, bogate în vitamine! Nu trebuie să lipsească de pe masă, de la
micul dejun, mai ales! Să începem ziua în forț ă, cu multă energie.

Raluca: Exact! Dacă avem probleme cu tenul, Răzvan! Dacă avem coșuri, este
bine să consumăm somon în fiecare zi, pentru că este foarte sănătos, foarte bun!

Răzvan Botezatu: Mmm! Câte produse aici!
Raluca: Împreună cu salată verde sau cu ce dorim noi!!
Răzvan Botezatu: Sau cu paste! Mmm! E recomandat și pentru copii. Bogat în

vitamine, consumaț i somon în fiecare zi!
Menț iunea P nu a fost afișată pe ecran, iar momentul nu a fost semnalat clar,

sonor și vizual.”
Vizionând şi analizând ediţia emisiunii STAR MARINAL, din 24 iulie 2015, membrii

Consiliului au constatat că aceasta emisiune, sponsorizată de către EcoFresh, Koton,
Bacio di Moda, Mineli Boutique, Negro 2000 și Flormar, a fost difuzată cu încălcarea
art. 34 alin. (1) lit. c) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi
completările ulterioare.

Astfel, membri Consiliului au constatat că radiodifuzorul a prezentat produsele
aparţinând unuia dintre sponsorii emisiunii, mai exact ale lui Negro 2000, cu încurajarea
directă a achiziţionării acestora, folosind menţiunea „În fiecare zi, în fiecare dimineaț ă
trebuie să consumaț i somon de la Negro 2000!”. Mai mult, membrii Consiliului au
constata şi faptul că moderatoarea emisiunii a atribuit calităţi speciale produsului, astfel:
„Dacă avem probleme cu tenul, Răzvan! Dacă avem coșuri, este bine să consumăm
somon în fiecare zi, pentru că este foarte sănătos, foarte bun! ” în scopul determinării
achiziţionării produselor sponsorului.

Or, în condiţiile în care, aşa cum rezultă din conţinutul emisiunii, radiodifuzorul a
prezentat produsele sponsorului încurajând în mod direct achiziţionarea produselor
sponsorului prin folosirea cuvântului “trebuie” şi prin indicarea unor abilităţi speciale ale
produsului de vindecare a coşurilor, radiodifuzorul nu a respectat prevederile art. 34
alin. (1) lit. c) din Legea audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor invocate, radiodifuzorii sunt obligaţi să prezinte sponsorizarea
într-un mod în care să nu încurajeze, în general, în mod direct achiziţionarea produselor
sponsorului, iar, în particular, prin referiri promoţionale speciale.

În aceste condiţii, membrii Consiliului au constatat că ediţia emisiunii din data de
24.07.2015 a fost difuzată cu încălcarea prevederilor legale care impun în sarcina
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radiodifuzorilor ca programele sponsorizate să nu încurajeze în mod direct achiziţionarea
produselor sponsorului.

Având în vedere aspectele menţionate anterior, ţinând cont de criteriile legale de
individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a
decis sancţionarea radiodifuzorului S.C. ANTENA TV GROUP S.A. cu amenda minimă de
10.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare, cu minimul prevăzut de lege, a
radiodifuzorului S.C. ANTENA TV GROUP S.A. cu 10.000 lei a fost adoptată cu respectarea
condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu
modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (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., titular al licenţei
audiovizuale nr. S-TV 166.4/09.01.2007 elib. la 16.06.2015 şi decizia de autorizare
nr.1253.0/20.02.2007, 1253.0-4/20.02.2007 elib. la 16.06.2015 pentru postul de
televiziune ANTENA STARS, se sancţionează cu amenda în cuantum de 10.000 lei
pentru încălcarea prevederilor art. 34 alin. (1) lit. c) 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 audiovizualului nr.
504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul S.C. ANTENA TV
GROUP S.A. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare,
sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în
principala emisiune de ştiri, următorul text:

"Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune ANTENA
STARS cu amenda în cuantum de 10.000 lei, întrucât, în ediţia emisiunii „STAR
MATINAL” din 24 iulie 2015, prezentarea produselor unui sponsor al emisiunii a fost
făcută cu încălcarea dispoziţiilor art. 34 din Legea audiovizualului.

Potrivit normei legale, în cadrul emisiunilor sponsorizate, radiodifuzorii nu trebuie să
încurajeze în mod direct achiziţionarea sau închirierea produselor ori a serviciilor
sponsorului sau ale unui terţ, în particular prin referiri promoţionale speciale la aceste
produse ori servicii.”

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

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Întocmit, Serviciul juridic și reglementări
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Șef Serviciu, Dumitru Ciobanu
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