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Decizia nr. 196/07.02.2019
privind sancţionarea cu somaţie 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
E-mail: razvan.gaspar@antenagroup.ro
- pentru postul de televiziune ANTENA STARS
BUCUREŞTI, B-dul Mărăşti nr. 65-67,Complex Expoziţional, Pavilion 7, sector 1
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 07.02.2019, Consiliul Naţional al Audiovizualului
a analizat sesizarea nr. 8023/20.08.2018, precum şi raportul de monitorizare cu privire
la emisiunea de teleshopping Vreau azi de la ALO SHOP difuzată în 13.08.2018 de
postul de televiziune ANTENA STARS.
Postul de televiziune ANTENA STARS aparţine radiodifuzorului S.C. ANTENA
TV GROUP S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 166.8/09.01.2007 şi decizia de
autorizare audiovizuală nr. 1253.0-10/20.02.2007).
În urma dezbaterilor ce au avut loc după vizionarea înregistrărilor şi analizarea
raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C.
ANTENA TV GROUP S.A. a încălcat dispoziţiile art. 93 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011
privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările
ulterioare, potrivit cărora comunicările comerciale audiovizuale trebuie să respecte,
indiferent de formă şi de durată, principiile de protecţie a minorului, de informare
corectă a publicului, de respectare a demnităţii umane, de asigurare a unei concurenţe
loiale şi să nu utilizeze practici comerciale incorecte, înşelătoare sau agresive, aşa
cum ele sunt definite de Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte
ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia
europeană privind protecţia consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare.
În fapt, postul de televiziune Antena Stars a difuzat, în data de 13.08.2018, în
intervalul orar 16:57-17:45, emisiunea de teleshopping Vreau azi de la ALO SHOP,
prezentată de Alexandru Ion și Adelaida Perjoiu. Emisiunea a avut o durată
neîntreruptă de aproximativ 48 de minute și a fost separată clar, sonor și vizual, de
celelalte programele audiovizuale, prin coperte neutre, cu mențiunea
„TELESHOPPING”.
În cadrul emisiunii, au fost prezentate mai multe produse: Edge Knife Pro
(prezentat împreună cu chef Jhonny Șușală), Air Chair, Cleanmaxx Cyclone și setul
Vac Pack.
Setul Vac Pack a fost prezentat în intervalul orar 17:35-17:43. Produsul constă
într- un set de saci de vidat, care pot fi folosiți pentru economisirea spațiului.
La un moment dat, prezentatorul i- a cerut colegei sale să încerce să- l videze și
pe el - redăm din raportul de monitorizare:
„Sel. 1 - rep. 40.00-41.20 - 13-17
Adelaida Perjoiu: Deci, să știi că ăștia cu care ne- am jucat noi, acum…
Alexandru Ion: Uitați- vă cât de subțire e!
Adelaida Perjoiu: … sunt mărimea large, mare. Dar există și mărimea jumbo!
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Alexandru Ion: Jumbo?
Adelaida Perjoiu: Da!
Alexandru Ion: Cum vine asta?
Adelaida Perjoiu: E, uite, ăștia sunt jumbo!
Alexandru Ion: Ia!
Adelaida Perjoiu: Stai să vezi! Aicea poți să pui…
Alexandru Ion: Ce poți?
Adelaida Perjoiu: Deci, nici nu știu! Poți să… eventual, și pe mine!
Alexandru Ion: Mamă! Păi, aicea îmi pun tot dulapuʼ!
Adelaida Perjoiu: Exact! Deci, uită-te și tu! Este uriaș!
Alexandru Ion: E foarte mare!
Prezentatorul Alexandru Ion a desfăcut unul dintre saci, l- a ținut deasupra
capului și și- a introdus, mai întâi, mâinile, apoi, capul, ulterior, tot corpul, în interiorul
sacului.
Adelaida Perjoiu: Vrei să dăm cu aspiratoruʼ acuma?
Alexandru Ion: Ia, videază- mă!
Adelaida Perjoiu: Haideți să… Nu pot să cred! Haideți să nu, că arată creepy! Nu
pot să fac asta!
Alexandru Ion: Hai, mă, videază- mă!
Adelaida Perjoiu: Nu, nu, nu! Hai, că nu te videz! Hai, că dau…
Prezentatorul s- a rostogolit pe podeaua platoului, rămânând în interiorul sacului.
Alexandru Ion: Hai!
Adelaida Perjoiu: Stai așa! Stai așa! Stai, stai, stai! Să dau cu aspiratoruʼ! Stai, că
nu te videz! Stai!
Alexandru Ion: Hai, mă, videază- mă!
Adelaida Perjoiu: Daʼ stai, că ai acoperit duza! Nu vreau, măi! Cum să te închid,
măi, aicea, măi, Alex, măi?
Alexandru Ion: Este…
Adelaida Perjoiu: Întoarce-te pe partea aialaltă, ca să ajung la duză! Da! Așa, gata!
Stai acolo! Stai așa! Stai!
Prezentatoarea a conectat aspiratorul la duza sacului, fără a- l închide, în partea
sa inferioară. Scenele au continuat, pe un fundal muzical.
Adelaida Perjoiu: Așa!
Alexandru Ion: Stai așa!
Adelaida Perjoiu: Deci, să nu faceți asta acasă!”

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că
radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile legale privind protecţia minorilor în cadrul
comunicărilor comerciale audiovizuale.
Membrii Consiliului au apreciat că difuzarea imaginilor prezentând o persoană
care intră într-un sac de aspirator în ideea de a vedea ce se întâmplă dacă se videază
sacul respectiv (care avea ca destinaţie un aparat electrocasnic) sunt de natură să
afecteze grav siguranţa unei persoane, cu desosebire a publicului minor care a vizionat
emisiunea.
Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a asigurat, în cadrul
comunicării comerciale audiovizuale difuzate, o protecţie reală a copiilor, care sunt
lipsiţi de maturitate, au un discernământ redus şi nu au capacitatea reprezentării
faptelor şi consecinţelor ce decurg din acestea, precum şi gravitatea unor astfel de
fapte.
În aceste condiţii, membrii Consiliului au considerat că spotul a fost difuzat cu
încălcarea prevederilor legale din domeniul audiovizual care protejează minorii inclusiv
în cadrul publicităţii difuzate.
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Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus şi au votat, cu
respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, sancţionarea radiodifuzorului cu
somaţie 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) 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. ANTENA TV GROUP S.A. (licenţa audiovizuală nr.
S-TV 166.8/09.01.2007 şi decizia de autorizare audiovizuală nr. 1253.0-10/20.02.2007
pentru postul ANTENA STARS) se sancţionează cu somaţie publică de intrare în
legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 93 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind
Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, 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 are obligaţia de a
transmite pe postul ANTENA STARS, 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 somaţie publică postul
ANTENA STARS, deoarece în ziua de 13.08.2018 a difuzat un spot publicitar care a
conţinut imagini de natură să afecteze dezvoltarea minorilor, ceea ce contravine art. 93
din Codul audiovizualului care prevede că publicitatea trebuie să respecte, indiferent
de formă şi de durată, principiile de protecţie a minorului.”
Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.

VICEPREŞEDINTE PREŞEDINTE,
MARIA MONICA GUBERNAT

Întocmit, Serviciul juridic şi reglementări
Şef Serviciu, Dumitru Ciobanu

