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Decizia nr. 357 din 11.04.2019
privind somarea 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
Bucureşti, Str. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A Clăd. 16, sector 2,

Bd. Mărăşti nr. 65-67, Compl. Exp. Romexpo, sector 1
Bd. Ion Mihalache nr. 174, Excelsior, sector 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 11 aprilie 2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a decis sancţionarea radiodifuzorului, după ce în şedinţa din
09.04.2019 a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza sesizării nr.
3006/25.03.2019, cu privire la emisiunea „Acces direct” difuzată în data de 22.03.2019,
de postul ANTENA 1.

Postul de televiziune ANTENA 1 aparţine radiodifuzorului S.C. ANTENA TV
GROUP S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 03.10/19.12.1995 eliberată la 10.05.2018
şi decizia de autorizare nr. 169.4-3/22.11.2016 eliberată la 10.05.2018).

Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ANTENA TV GROUP S.A.
a încălcat prevederile art. 17 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de
reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, în intervalul orar 6.00 – 23.00 nu pot fi difuzate
programe, altele decât producţiile audiovizuale de ficţiune şi filmele documentare, care
conţin descrieri, reconstituiri sau reprezentări ale unor omucideri/sinucideri,
mutilări/automutilări sau tehnici criminale sau ale actelor de violenţă domestică ori ale
violurilor sau promovarea practicilor oculte.

În fapt, în data de 22.03.2019, între orele 16.56-18.57, postul ANTENA1 a difuzat,
în direct, emisiunea „Acces direct", cu semn de avertizare AP. În partea a doua, în
intervalul orar 17.25-18.07, a fost prezentată povestea unui bărbat care a divorţat
pentru a începe o relaţie cu o femeie despre care a spus că ar fi căutat un asasin
pentru a-i omorî fostul soţ.

Cu privire la acest subiect, redăm câteva exemple din constatările reţinute în
raportul de monitorizare:
„ S3 (rep.00:48) Cristina Cioran: Spuneţi-ne de asasin pentru că aşa...
Ricardo Adriano Mocanu: Da, o ameninţa pe soţie... eu n-am ştiut de cazul... de ce-a făcut ea cu fostul şi
când mi-au spus copiii...
Cristina Cioran: Cumva s-a prezentat în faţa soţiei cine este ea.
Ricardo Adriano Mocanu: Da.
Cristina Cioran: Ce i-a scris? Ce i-a spus?
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Ricardo Adriano Mocanu: „Uite-te pe Facebook... pe Google să vezi cine sunt eu! Ce-am putut să-i fac lu’
soţul meu!”
Cristina Cioran: Ce-am făcut şi de ce sunt în stare.
Ricardo Adriano Mocanu: Da, de ce sunt în stare eu, să nu crezi că sunt vreo proastă, să nu crezi... ce i-o fi
spus acolo, vă daţi seama, n-am fost.
S3 (rep.02:31) Cristina Cioran: Noi vrem să ştim care-i povestea cu asasinul.
Sorin Ovidiu Bălan: Domnul Ricardo, ce-aţi păţit dumneavoastră, că fata voia să-şi omoare primul bărbat.
Ricardo Adriano Mocanu: Da, după care a spus că dacă te laşi de mine o să-ţi pun sticlă pisată în mâncare, o
să-ţi fac, o să-ţi dreg...
Sorin Ovidiu Bălan: V-a ameninţat cu asta?
Ricardo Adriano Mocanu: Da, îmi spunea-n casă: „Dacă vreodată o să mă laşi, să nu mă părăseşti toată
viaţa!”
Cristina Cioran: V-a ameninţat că păţiţi ce-a păţit...
Ricardo Adriano Mocanu: Astea erau vorbele ei, da. O să... dacă nu...
S4 (rep.45:32-46:40, sel.22-17) A fost difuzat al doilea material înregistrat, cu menţiunea RECONSTITUIRE în
partea de sus sau de jos, pe mijlocul ecranului, în care au fost făcute următoarele comentarii:
Voce din off: În urmă cu mulţi ani, Dana a fost înregistrată în timp ce, pare-se, plănuia să-şi asasineze soţul.
Femeia a fost înregistrată tocmai de fosta soţie a omului de afaceri căruia se pare că voia să-i facă de petrecanie.
Pe ecran a fost titrat textul: Dana, fosta soţie a afaceristului şi sursa, însă aceasta nu a fost lizibilă.
Voce femeie (vocea femeii nu se înţelege foarte bine din cauza zgomotului de fundal. Pe ecran a fost titrat textul):
Poate să fie şi una, o sută de milioane, dar letal! Să nu aibă nici un semn!
Voce din off: Soţul femeii de la vremea respectivă ar fi obţinut această înregistrare, însă nu a avut curajul să o
dea poliţiei. În cele din urmă, sora bărbatului căruia i se negocia moartea, şi-a luat inima-n dinţi şi a dus
filmuleţul poliţiei. Însă, pentru că cei doi soţi aveau un copil împreună, bărbatul a decis să retragă plângerea.
Pe ecran a fost titrat textul: Discuţie între Dana şi o altă fostă soţie a afaceristului şi sursa, însă aceasta nu a fost
lizibilă. De asemenea, pe ecran a fost titrată discuţia dintre cele două femei:
Femeie 1 Și cât oferi? Cât rămâne?
Femeie 2 Poate să fie şi una, o sută de milioane, dar letal! Adică de tot! De tot...
Femeie 1: Chiar de tot?
Femeie 2: Da, de tot şi gata! Și vorbim după aia.
Femeie 1: Să specificaţi lucrul ăsta... cu care ai vorbit tu...
Femeie 2: Să nu aibă niciun semn!
Femeie 1: Da!
S5 (rep.00:18) Camelia Mitoşeru: Păi de ce nu vi s-a făcut teamă? Nu v-a ameninţat şi pe dumneavoastră cu
sticlă pisată şi cu toate? Nu aţi făcut nicio legătură?
Ricardo Adriano Mocanu: Da, după care, da, eu am zis că-i o glumă, eu am luat-o-n glumă, nu mi-era frică
mie, acuma, de o femeie sau de prostii. Eu i-am spus de la prima, pentru că ai reuşit să mă desparţi şi-ai
luptat cu premeditare să mă desparţi, să-mi strici căsnicia...
S5 (rep.00:56) Ricardo Adriano Mocanu: O să mă ai pe conştiinţă, adică stai... o să mă ai pe conştiinţă... stai
cum ai vrut, lângă mine, toată viaţa, că eu nu mai am lângă cine să stau, mi-am pierdut mama, mi-am...
Sorin Ovidiu Bălan: Că altfel te omor, a zis.
Ricardo Adriano Mocanu: Nu te omor, că ea a spus că-mi face...
Sorin Ovidiu Bălan: Păi nu ziceţi că v-a pus sticlă pisată?
Ricardo Adriano Mocanu: A, ea? Îmi pune sticlă pisată sau o să aibă ea grijă.
Camelia Mitoşeru: Ea a vrut să-i pună sticlă pisată.
Sorin Ovidiu Bălan: Da, am înţeles, da, ea.
Cristina Cioran: Cineva, clar, a vrut să pună sticlă pisată undeva.
S6 (rep.48:25-52:42, sel.22-17) Prin transmisiune video directă a intervenit Dana. Pe tot parcursul discuţiei,
femeia a stat cu spatele la camera de filmat şi a purtat o glugă pe cap, iar vocea acesteia nu pare să fi fost editată.
În platou au fost făcute următoarele comentarii:
S6 (rep.00:13) Cristina Cioran: Vă auzim şi vrem să ştim dacă e adevărată povestea cu sticla pisată, cu
ameninţările cu moartea.
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Dana: Da. Da, vă daţi seama că este o aberaţie, e strict numai ce vrea dânsul să spună.
Dana: Există un ordin de protecţie emis în 9 ianuarie, da, este încă în vigoare şi acest domn şi-a asumat toată
treaba asta cu venirea în platou, pentru că în această hotărâre judecătorească scrie clar că nu are voie să
vorbească despre mine, să discute cu mine, să ia legătura în niciun alt mod, nici măcar în presă şi-n media. O să-
l, bineînţeles, o să-l acţionez din nou în judecată, o să i se întocmească un alt dosar penal. Până acum mai sunt
vreo 4, la poliţie, pentru hărţuire, ameninţare, lovire şi alte violenţe. La poliţie există şi înregistrări în care el
discută cu cineva pentru asasinarea mea şi foarte, foarte multe lucruri.
S6 (rep.02:05) Cristina Cioran: Ce v-a făcut, doamnă? Spuneţi-ne dacă v-a lovit, aţi spus că există un dosar
în legătură cu nişte violenţă, cu nişte loviri.
Dana: Bineînţeles, bineînţeles, am şi...
S6 (rep.02:20) Sorin Ovidiu Bălan: Doamna Dana, pe ce motiv vi s-a dat ordinul de restricţie?
Dana: Există un certificat, există... există... domnul Bălan, bună ziua, şi vă salut, şi vă respect!
S6 (rep.03:03) Sorin Ovidiu Bălan: Adică, v-a bătut? Ca să-nţeleg.
Dana: M-a lăsat plină de sânge.
Sorin Ovidiu Bălan: Am înţeles.
Cristina Cioran: Ok şi v-aţi dus la spital, şi v-aţi scos acest certificat medico-legal.
Dana: Da, m-a lăsat plină de sânge.
Ricardo Adriano Mocanu: Nu-i adevărat.
Cristina Cioran: Domnu ꞌ Ricardo spune că nu-i adevărat.
Dana: Sigur, sigur că da, pe data de 21 decembrie.
S7 (rep.00:53) Dana: A ameninţat-o, a şantajat-o, a vrut s-o omoare.
Ricardo Adriano Mocanu: I-auzi, i-auzi!
Dana: Peste tot, hărţuire, bătaie, exact ce mi se întâmplă şi mie.
Ricardo Adriano Mocanu: Doamne fereşte!
S7 (rep.01:46) Sorin Ovidiu Bălan: Doamnă, cum după discuţia cu dumneavoastră soţia a divorţat de domnul
Ricardo? Ce i-aţi spus dumneavoastră de a divorţat de domnul Ricardo, admiţând că ea v-a căutat?
Dana: Pentru c-o... pentru c-o hărţuia, şi o ameninţa, şi o lovea, şi-i făcea numai probleme.
S7 (rep.03:30) Ricardo Adriano Mocanu: Ia, întrebaţi-o când a venit, cu câţi interlopi şi m-a ameninţat în
faţa porţii că-mi dă foc la maşină.
Cristina Cioran: Doamnă, l-aţi ameninţat?
Camelia Mitoşeru: Aoleu, dumneavoastră nu vorbiţi, doamna nu vorbeşte, atunci ce căutaţi aici, fraţilor?
Cristina Cioran: Hai să lămurim! L-aţi ameninţat pe domnul cu interlopi să plece, că-i faceţi sau că-i dregeţi?
Ricardo Adriano Mocanu: La poartă la ea, sunt camere.
Dana: Niciodată.
Cristina Cioran: Niciodată.
S7 (rep.05:00) Sorin Ovidiu Bălan: Care pe cine omoară? Că n-am mai înţeles nimic.
Ricardo Adriano Mocanu: Nu e vorba de omorât.
Sorin Ovidiu Bălan: Da ce? De ce aţi venit?
Ricardo Adriano Mocanu: Aberează dânsa.

În urma vizionării şi analizării raportului de monitorizare, având ca obiect
emisiunea „Acces direct”, difuzată în data de 22.03.2019, membrii Consiliului au
constatat că radiodifuzorul a încălcat art. 17 alin. (1) din Codul audiovizualului, potrivit
căruia în intervalul orar 6.00-23.00 nu pot fi difuzate programe, altele decât producţiile
audiovizuale de ficţiune şi filmele documentare, care conţin descrieri, reconstituiri sau
reprezentări ale unor omucideri/sinucideri, mutilări/automutilări sau tehnici criminale
sau ale actelor de violenţă domestică ori ale violurilor sau promovarea practicilor oculte.

Astfel, în contextul subiectului referitor la cazul unui bărbat îndrăgostit de o
femeie, care ar fi căutat un asasin pentru a-i omorî fostul soţ, în cadrul acestei emisiuni
au fost făcute comentarii despre o tehnică criminală, prin punerea de sticlă pisată în
mâncare.
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Potrivit prevederilor legale invocate, prezentarea în cadrul unei emisiuni de

tehnici criminale, indiferent de metoda descrisă sau folosită, nu este permisă înainte de
ora 23.00, cu excepţia producţiilor audiovizuale de ficţiune şi a filmelor documentare.

Or, emisiunea „Acces direct” nu se încadrează în această excepţie, genul
acesteia fiind news magazine, conform clasificării radiodifuzorului, astfel încât difuzarea
acesteia trebuia făcută cu responsabilitate şi cu respectarea cerinţelor legale, în scopul
asigurării unei protecţii reale a minorilor, care au avut acces la vizionarea unui
asemenea conţinut, transmis în intervalul orar 17.25-18.07.

Având în vedere nevoia de protecţie şi de îngrijire specială a copiilor, generată de
lipsa acestora de maturitate fizică şi intelectuală, Consiliul, în calitatea sa de garant al
interesului public, consideră că nerespectarea de către radiodifuzor a prevederilor
legale în materia protecţiei copiilor este de natură să afecteze dezvoltarea fizică,
mentală şi morală a acestora.

Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a propus sancţionarea
radiodifuzorului cu somaţie publică.

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

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi (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 03.10/19.12.1995 eliberată la 10.05.2018 şi decizia de autorizare nr. 169.4-
3/22.11.2016 eliberată la 10.05.2018 pentru postul ANTENA 1) se sancţionează cu
somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 17 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 nr. 504/2002, cu
modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul 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 cu somaţie publică postul
ANTENA 1, deoarece în emisiunea „Acces direct” din 22 martie 2019, difuzată la o oră
accesibilă minorilor, a fost prezentată o tehnică criminală, fapt ce contravine art. 17 din
Codul audiovizualului.
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Potrivit dispoziţiilor invocate, în intervalul orar 6.00-23.00 nu pot fi difuzate

programe, altele decât producţiile audiovizuale de ficţiune şi filmele documentare, care
conţin descrieri, reconstituiri sau reprezentări ale unor omucideri/sinucideri,
mutilări/automutilări sau tehnici criminale sau ale actelor de violenţă domestică ori ale
violurilor sau promovarea practicilor oculte.”

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

VICEPREŞEDINTE,

NICOLAIE BĂLAŞA - SORESCU

Întocmit, Serviciul juridic şi reglementări

Şef Serviciu, Dumitru Ciobanu


