
 

 

 
 

Decizia nr. 358/28.07.2022 
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 28 iulie 2022, Consiliul Naţional al Audiovizualului            
a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de Direcția Monitorizare, ca urmare a 
sesizărilor înregistrate la CNA sub nr. 3363/23.03.2022, 3636/30.03.2022 și 
3689/31.03.2022, cu privire la emisiunea „Mireasa”, edițiile din 22, 23 și 29 martie 2022, 
difuzate de postul ANTENA 1 . 

Postul de televiziune ANTENA 1 aparţine radiodifuzorului S.C. ANTENA TV GROUP 
S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 03.13/19.12.1995 şi decizia de autorizare audiovizuală nr. 
169.4-6/22.11.2016). 

În urma analizării rapoartelor de monitorizare şi a vizionării unor secvențe din 
înregistrările emisiunii difuzate în zilele de 22, 23 și 29 martie 2022, membrii Consiliului au 
constatat că radiodifuzorul S.C. ANTENA TV GROUP S.A. a încălcat prevederile art. 18    alin. 
(1) lit. c) 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 producții care prezintă persoane în ipostaze 
degradante, chiar dacă acestea şi-au dat acordul. 

 

În fapt, potrivit rapoartelor de monitorizare, postul de televiziune Antena 1 a difuzat de 
luni până vineri de la ora 15:00 și sâmbăta de la ora 13:30 emisiunea Mireasa, un reality 
show matrimonial, aflat la cea de-a V-a ediție. Concurenții locuiesc în Casa Mireasa, băieții 
sunt separați de fete, cele din urmă fiind împreună cu însoțitoarele băieților (mame, mătuși, 
confidente, etc.) 

În edițiile din 22 și 23 martie 2022, au fost aduse acuzații la adresa Giovanei 
(concurentă din Casa Mireasa) potrivit căora a fost la un club de swingeri din Arad, că a 
întreținut relații cu diferiți bărbați sau că a consumat substanțe interzise. Un fost partener 
intim de-al Giovanei a negat că femeia a fost la clubul respectiv de swingeri (și Giovana a 
negat în emisiune). 

În ediția din 22.03.2022, concurenta Dana a spus despre Nora, iubita fiului ei Leo, că s-
ar fi prostituat. 

Redăm din conținutul rapoartelor de monitorizare aspectele reținute de membrii 
Consiliului: 

22.03.2022 
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Postul de televiziune Antena 1 a difuzat în data de 22.03.2022, în direct, în intervalul 
orar: 15:00-16:59, emisiunea Mireasa, cu marcajul AP, genul programului: reality show, 
emisiune prezentată de Simona Gherghe. 

• Reper 59.20, sel. 14: Genul programului: reality show. Următorul program poate fi 
vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani numai cu acordul sau împreună cu părinții 
ori familia. Programul poate conține: limbaj licențios. 

Titluri afișate pe ecran: (...) Trecutul amoros al Giovanei iese la suprafață!; Val de 
acuzații la adresa Giovanei!; Giovana, fană a cluburilor de swingeri?; Sunt adevărate 
acuzațiile aduse Giovanei?; Cum răspunde Giovana acuzațiilor?; Se va destabiliza 
cuplul Giovana- Sese?; Cum va reacționa Sese la aceste dezvăluiri?; De ce foștii iubiți 
ies acum la atac?; Sese alături de iubita lui la bine și la greu?; (...) 

În ediția din 22.03.2022, s-a vorbit despre Giovana, despre care au circulat informații pe 
rețele de socializare că ar fi fost la un club de swingeri din Arad, unde a consumat substanțe 
interzise sau că a întreținut relații intime cu doi bărbați diferiți, la un interval de  12 ore. 
Giovana a negat că a fost la clubul de swingeri. 

Nora (concurentă din Casa Mireasa) a intrat într-o relație de iubire cu Leo, spre 
nemulțumirea mamei băiatului, doamna Dana. După ce cei doi au declarat că formează un 
cuplu, Dana i-a adresat numeroase invective Norei (prostituată, femeie de moravuri ușoare, 
etc), atât în emisiunea Mireasa difuzată de postul de televiziune Antena 1, cât și în 
emisiunea Mireasa Capriciile iubirii difuzată pe postul de televiziune Antena Stars. 
 

Rezumat din emisiune: 
• S1- Reper 00.56, sel. 15 

Voce din off: (…) Trecutul Giovanei iese astăzi la iveală. Multiplii parteneri, substanțe 
interzise și abonată la cluburi de plăceri? 
Producător al emisiunii: Acolo, la clubul acela de swingeri, a întreținut relații sexuale și 
cu alte persoane? 
Femeie: Da, da. 
Voce din off: Cum va percepe Sese aceste acuzații? (…). 
Pe ecran, s-au derulat niște mesaje și s-au afișat imagini dintr-un club din Arad (atât titlul a 
fost blurat, cât și imaginile de pe pagina clubului). 
 

La începutul ediției, Simona Gherghe a vorbit despre ”dezvăluirea bombă”, care se va face în 
emisiune despre una dintre concurentele casei. 

• S2- Reper 02.13, sel. 15 
Simona Gherghe: Vă anunț în mod oficial că astăzi e una dintre acele zile, când avem o 
dezvăluire bombă, despre una dintre concurentele din Casa Mireasa. O să vedeți mai 
târziu despre ce este vorba, dar sunt lucruri extrem de grave, atât vă pot spune acum. 
(…). 
Moment difuzat înainte de pauza de publicitate. 

• S3- Reper 22.03, sel. 15 
Simona Gherghe: (…) Dar, atenție, nu uitați că avem o bombă astăzi, despre una dintre 
concurentele din Casa Mireasa, ceva ce este acuzată că ar fi făcut înainte să intre în 
casă, mă rog, în trecutul ei. Despre ce este vorba, aflăm astăzi. Rămâneți cu noi. 
Leo: Ca să opresc tot, am oprit și relația și relația cu tine și relația cu mama. Am oprit, pur și 
simplu, robinetul de stres. 
Voce din off: Doamna Dana ia atitudine în fața lui Leo. 
Dana: Ai făcut prea multe, ca să pot să mai stau în picioare.  
Leo: Oau! 
Dana: Mama-i una, femei o mie. Nu înțeleg de ce nu te-ai dus acasă la prostituate și ai 
trebuit să vii la televizor. Copilul străzii te chemi. 
Leo: E mai bine la prostituție decât la fusta mamei. 
 

Materialul următor îi are ca protagoniști pe Leo și mama lui, Dana. 
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• S4- Reper 37.15, sel. 15 
Voce din off: În bucătărie, doamna Dana era decisivă în privința lui Leo, cu multe amenințări 
la pachet. 
(...) Dana: Ai făcut prea multe, ca să pot să mai stau în picioare. 
Leo: Oau, adică care va să zică mă ameninți. 
Dana: Nu te ameninț, Doamne ferește, dacă tu la noi în casă ai văzut așa ceva, 
prostituția să fie în floare, îți urez succes. 
Leo: Prostituție, îî, prostituție, îî? 
Dana: Dacă știi că eu pentru asta mor și tu te pui contra… 
(...) Dana: Nu înțeleg de ce nu te-ai dus acasă la prostituate și ai trebuit să vii la 
televizor. 
Leo: Nu înțeleg de ce nu poți să-ți ții gura. 
Dana: E grav ce ai făcut până acum, d-apăi dacă… 
Leo: Să vezi de-acum încolo. 
Dana: Treaba ta. Copilul străzii te chemi. 
Leo: Ha, ha, ha. Vom vedea în episoadele ce urmează. 
Dana: Bine. Hai, la prostituate cu tine! 
(...) Dana: Fericirea cu prostituate, Leo, trezește-te, ce se discuta la noi în casă? 
Leo: Ok.  
Dana: Ce-mi spuneai că nu te-ai duce la prostituate, pentru nimic în lume. 
Leo: E mai bine la prostituție decât la fusta mamei. 
Dana: Păi vezi, tu ai ajuns să trăiești cu oamenii, Leo, aici e problema ta. 

• Reper 02.14, S4 
(...) 
Dana: Păi cred că e momentul, nu? Deja nu mai pot, deja nu mai sunt eu, deja nu mă 
recunosc, îmi spune că mă victimizez, nu mai pot, credeți-mă că nu mai pot să-l văd 
lângă o prostituată, exact cum am spus în material… 
Simona Gherghe: În primul rând, aș vrea să nu mai folosiți acest cuvânt, pentru că… 
Dana: (…) Eu trăiesc o dramă în această emisiune, dacă vreți să mă credeți. 
(...) Simona Gherghe: Este o acuzație venită din partea cuiva, (…) o scrisoare din partea 
cuiva din on line care se numește Mihaela. Mihaela, dacă are dovezi, (…) dacă are 
dovezi, să vină cu nume,  prenume, adică Mihaela X- ulescu eu am dovezi că Nora a 
făcut prostituție, altfel Nora are toate, cum să spun, pârghiile, să vă dea în judecată 
pentru această acuzație și, (…) ce să vedeți, dacă nu aveți probe, s-ar putea să și 
câștige. (…) Adică, este o acuzație neprobată, până la ora la care noi vorbim acum. 
Dacă cineva are probe, să vină cu probele, adică cu niște probe care să stea în 
picioare. Altfel, nu, aș vrea să nu mai folosim acest cuvânt. Așa… 
Dana: Folosesc ce am primit în scrisoare, nu folosesc ce am inventat eu și eu mă repet… 
(...) Dana: La ce trecut are ea, nici nu m-aș mira să nu fie, bine, nu, nici nu mai vreau să 
intru în discuții, nu mă interesează ea, nu mă interesează ea ca persoană, mă 
interesează fix copilul meu, care m-a distrus și cred că aici e momentul să mă opresc, să-l 
las să meargă unde vrea el și să mă retrag, pentru că eu nu mă simt mamă, nu mai sunt 
mamă, nu mă numesc mamă pentru el, pentru nimic în lume.(...) 
Material difuzat înainte de pauza de publicitate. 

• S5- Reper 10.46, sel. 16 
Simona Gherghe: Luăm o scurtă pauză. După pauză, suntem serioși că vine bomba, da, 
aia de care vă ziceam, despre una dintre concurente, așa că rămâneți cu noi. 
Voce din off: Trecutul Giovanei iese astăzi la iveală. Multiplii parteneri, substanțe 
interzise și abonată la cluburi de plăceri? 
Producător: Acolo, la clubul acela de swingeri, a întreținut relații sexuale și cu alte 
persoane? 
Femeie: Da, da. 
Voce din off: Cum va percepe Sese aceste acuzații? 
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• S6- Reper 19.50, sel. 16 
Simona Gherghe: Ne-am întors, doamnelor și domnilor, ... Giovana, îl cunoști pe băiatul 
acesta? 
Giovana: Da. 
Simona Gherghe: Ok. Hai să vedem ce acuzații ți se aduc ție, Giovana și apoi aflăm toată 
povestea, discutăm despre asta. 

• Reper 01.17, S6 
Voce din off: Pe adresa emisiunii, au fost primite mai multe informații despre Giovana și 
trecutul ei amoros. Sursa dezvăluirilor a acceptat o convorbire telefonică cu un producător al 
emisiunii. 
Dialog telefonic înregistrat între o doamnă și un producător al emisiunii. Pe ecran, s-au 
derulat mesaje cenzurate. 
Producător al emisiunii: Cine este fratele tău? 
Femeie: Tipul cu care ea a avut o relație intimă doar, nu chiar relație. 
Voce din off: Dar să auzim întreaga poveste. 
Femeie: Fratele meu cu tipul cu care stătea atunci în chirie, au ieșit ca băieții în oraș, 
băiatul respectiv a cunoscut-o, în seara aia în club și apoi a urmat, a plecat la el acasă. 
În seara aia, s-a dus în camera băiatului și au întreținut relații intime, iar a doua zi 
dimineața băiatul a plecat la lucru, fratele meu rămânând acasă, na, s-a trezit și a 
început să se dea la ea, cum fac bărbații acum, eu știu și a întreținut și el relații intime 
și asta am și convorbirea cu fratele meu, chiar în ziua în care a început emisiunea și el 
mi-a zis că pe Giovana o știu și mi-a zis că am așa… 
Producător: Deci a fost cu ambii băieți în aceeași seară, ca să zic. 
Femeie: Da, da, cunoscându-i atunci.  
Producător: Ea când a fost cu fratele tău se afla într-o relație? 
Femeie: Nu știu dacă era într-o relație, nu pot să zic treaba asta. Iarăși, ce mai știu de la o 
prietenă, care era într-o relație, Giovana, într-o seară, în club, s-a dat la prietenul ei, ea 
nefiind în club cu iubitul ei, s-a dus doar el, și ea s-a dat, Giovana s-a dat la băiatul 
respectiv, a întreținut relații intime cu el și după aia i-a spus tipei în față că da, m-am 
așa cu el și care e problema ta? 
Producător: Și fratele tău cât a stat cu ea? 
Femeie: Nu, nu a stat cu ea, deci nu vă gândiți că a ieșit cu ea prin oraș, s-au afișat, nu. 
Atunci dimineața ce s-a întâmplat și apoi week-end- ul următor cum ar veni. 
Voce din off: Dar șirul dezvăluirilor curgea și urma să aflăm o altă latură a Giovanei. 
Femeie: Este un club de swingeri în Arad, fratele meu este un tip așa, foarte open mind 
și mergea frecvent acolo și mi-a zis că a mers și cu Giovana, că a văzut cam ce-i poate 
capul și i-a propus și ea a fost de acord și au fost o dată doar. 
Producător: Acolo, la clubul acela de swingeri, a întreținut relații sexuale și cu alte 
persoane? 
Femeie: Da, da. Și pot să și spun, nu mai știu sigur, știu că fratele meu i-a plătit 
intrarea, că se plătește 100 sau 150 de euro, deci nu mai țin exact minte cât a zis că 
este. Acolo se dau ceva pastile la intrare, doar pentru cine vrea să ia, bineînțeles, nu te 
obligă nimeni. Ea da a luat și au întreținut relații intime cu mai mulți, ce mi s-a povestit, 
o nebunie totală. 

• (...) 
• Reper 05.10, S6 

Simona Gherghe: Ce spui de acuzațiile astea? 
Giovana: Sunt foarte grave. Eu nu am făcut așa ceva într-un club și să… 
Simona Gherghe: Ce anume, stai puțin, te referi la partea cu swingerii, care înseamnă 
schimb de parteneri, dar hai s-o luăm așa, cu începutul. Băiatul acesta pe care tu l-ai văzut 
în fotografie este fratele acestei femei, care a intrat în direct și a vrut să spună, a intrat în 
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direct, a vorbit cu colegii mei și a vrut să spună lucrurile acestea despre tine. Tu o cunoști 
pe ea? 
Giovana: Nu, n-o cunosc și cu el nu m-am culcat, decât da, cu prietenul lui, așa o fost, dar el 
a vrut. Cum să pot să mă culc cu aceeași bărbați? Nu știu, în fine, nu mă interesează, eu știu 
ce știu și chiar vreau dovezi, cum am intrat eu în clubul ăla, ce am luat, ce am consumat, 
ce… 
Simona Gherghe: Da` dacă vine băiatul ăsta și spune cum n-am avut o relație… 
Giovana: Da, vreau să-mi demonstreze cum. 
Simona Gherghe: (…) Știi cum e, e cuvântul acestei femei, care știe de la fratele ei și 
cuvântul tău. 
Giovana: Așa este. 
Simona Gherghe: Cumva ca să ne ducem spre Nora, căreia i s-a făcut rău, acuma, nu știu, 
nu vreau să fiu, s-ar putea să-i fi fost frică, să nu fi fost despre ea ceva, în momentul în care 
a intrat materialul, m-a rugat să se ducă până la baie, că i s-a făcut rău. În cazul ei, este 
același lucru. Cineva a scris că a făcut așa, la fel, o acuzație gratuită (…) da` vezi că tu ai 
făcut-o într-un fel pe ea. Mi se pare că de-aici i s-a aprins acestei fete, de-asta s-a supărat 
ea. 
Giovana: Da, chiar nu mă interesează, eu știu ce am făcut și ce nu și dacă chiar spune nici 
măcar nu există în Timișoara club de așa ceva. 
Simona Gherghe: Arad. 
Giovana: A, în Arad? 
Simona Gherghe: Ai fost în Arad? 
Giovana: Nu. 
Simona Gherghe: Niciodată? 
Giovana: Nu. Chiar n-am fost. 
Simona Gherghe: Crezi că e posibil să te confunde? 
Giovana: Nu mă interesează de ce confundă, de ce nu confundă, chiar vreau să-mi aducă 
dovezi dacă așa o fost. (...) 
Simona Gherghe: ... Da, deci tu spui că n-ai fost niciodată… 
Giovana: Niciodată. 
Simona Gherghe: în Arad. 
Giovana: Nu. (...) 
Fostul iubit al Giovanei a vorbit pe Facebook cu doamna care a făcut dezvăluirile despre 
tânără (sora lui Lucian). Pe ecran s-au derulat mesaje și fotografii cu Giovana alături de un 
bărbat (chipul acestuia a fost blurat) 

• Reper 10.55, S6 
Voce din off: Într-un dialog avut între sora lui Lucian pe rețelele sociale, cu fostul iubit 
al Giovanei, apăreau noi aspecte despre trecutul Giovanei, dar și câteva avertismente. 
Cităm: ”E o pârlită, e ultima (bip!), ți-aș spune mai multe, dar nu cred că are 
importanță. Sese e cauză pierdută. Nu mă interesează persoana ei, am văzut doar 
video-ul când Sese se plângea și atunci am zis că e o cauză pierdută. Giovana e 
diavolul în persoană. Dacă ai ocazia să-i spui lui Sese să-și revină, fă-o, te rog, cât mai 
repede, nu știe cine e Giovana de fapt. Dacă ar ști lumea cine e, ar scuipa-o. Din câte 
îmi aduc aminte o bătuse pe mama unui fost iubit, adică sărise la ea, din ce auzisem, 
și ea primise țigări și pachet. Am stat cu ea că nu o cunoșteam așa bine, până am 
ajuns să văd ce fel de om e. De ce nu spune că toți iubiți ei au bătut-o? Eu i-am dat jet 
rapid. Degeaba ești frumoasă dacă ești proastă. Sese crezi că nu o să-și dea seama? 
În 3-4 luni maxim o s-o cunoască cu adevărat, atât îi ia până își dă arama pe față, așa a 
făcut și cu mine, o să fugă Sese singur”. 

• Reper 12.11, S6 
Giovana: Cum vorbește, na, n-ai ce să-i ceri, eu i-am mai spus. 
Simona Gherghe: Când v-ați separat? 
Giovana: Păi era acuma câțiva ani, nu? 
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Simona Gherghe: Acum câțiva ani și discuția asta e extrem de recentă, practic se uită la 
tine. 
Giovana: Păi mă gândesc, că toată lumea se uită la mine, da, adică de ce nu? 
Simona Gherghe: Da. Acuma știți cum e, eu ca femeie nu pot să trec peste replica aia că toți 
băieții au bătut-o și cu râsete de parcă… 
Sese: Dovadă că nu-i bărbat din partea mea și deodată ce vorbești de fosta ta urât, 
înseamnă că și tu ai fost la fel de pârlit ca ea, dacă tot spui și adresezi niște cuvinte urâte. De 
fapt ți-ai bătut joc de tine însuți, nu? A fost alegerea lui să stea. Dacă era așa pârlită, de ce o 
stat 3 ani și ceva și nu era bine? 
Giovana: Da. (...) 

• Reper 14.30, S6 
Simona Gherghe: Da` acuma uite că au apărut lucrurile astea, probabil că ai deranjat pe 
multă lume cu cuvintele pe care le-ai spus la adresa Norei… 
Giovana: Și voi deranja în continuare, știu asta. (...)  
 

• Reper 18.45, S6 
Simona Gherghe: Bine, ce părere aveți despre lucrurile astea, doamna Eleonora! 
Eleonora: I-am spus și Alinei în pauză și la fete, exact cum cineva vrea să strice ceva frumos 
între două persoane, poate să ajungă și neprobate părerea mea, nu, nu pot să afecteze. 
Simona Gherghe: Perneș! Ți-ai făcut cruce. 
Perneș: Da, normal, pentru că mă gândesc la doamna care o trimis, sau care a intrat în 
direct, probabil vreodată și ea o să aibă fiică, o să aibă un copil, mi se pare… 
Simona Gherghe: A, din punctul ăsta de vedere. 
Perneș: Da. Mi se pare nașpa să vii cu niște acuzații… 
Eleonora: Nefondate. 
Perneș: într-o emisiune care vede toată lumea, fără dovezi. 
Simona Gherghe: Fără dovezi, acuzații fără dovezi, noi nu știm, e cuvântul unuia împotriva 
cuvântului altuia. Doamna Dana! 
Dana: Mă abțin. 
(...) Simona Gherghe: (…) Nu s-a vorbit despre a merge în club. Dacă mergi într-un club este 
o situație normală de viață. Aicea era povestea cu un club de swingeri, habar n-am, nu știu. 
Tu vrei dovezi, nu? 
Giovana: Da. 
Simona Gherghe: Și eu aș vrea dovezi, vă dați seama. Doamnă, dacă aveți dovezi, sau 
fratele Lucian, domnul Lucian, dacă aveți dovezi, nu știu, poate v-ați făcut o poză la intrare, 
selfie cum fac tinerii și nu numai tinerii, da, toată lumea face selfie. Când te duci în club faci 
selfie, când te… dimineața cu Giovana, da, cum zice el, selfie. Hai să vedem selfie, pozele. 
(…) 
 

23.03.2022 
(...) 
Titluri afișate pe ecran: Acuzații grave aduse Giovanei în emisia ”Mireasa” de ieri!; 
Giovana a negat unele acuzații!; Sese ridicăm niște semne de întrebare!; Giovana nu 
se sfiiește să recunoască unele acuzații!; Se căutau lămuriri între Sese și Giovana!; 
Giovana se menține pe poziție în fața lui Sese?; Pe Sese nu îl deranjează trecutul 
Giovanei, dacă cea din urmă i-a spus deja cele întâmplate!; Lucian a intervenit pentru 
a clarifica situația Giovanei!; Lucian: ”N-am fost cu Giovana la clubul de swing!”; Ce 
părere au concurenții despre aceste acuzații?; Bunica Elena: ”Dacă era fata mea, din 
momentul acela, gata!”; Ce părere are casa despre Giovana?; Giovana și Sabrina, un 
dialog prietenesc și câteva concluzii generale…: Giovana își ține fruntea sus!; 
Sabrina: ”Astea sunt răutăți gratuite și atât!”; Sabrina pare a fi înțelegătoare cu privire 
la situația Giovanei…;  (...)  
 

În ediția din data de 23.03.2022, s-a vorbit despre Giovana, despre care au circulat 
informații pe rețele de socializare că ar fi fost la un club de swingeri împreună cu un bărbat 
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pe nume Lucian. Lucian a intrat prin telefon, în legătură directă și a dezmințit că ar fi mers 
cu Giovana la respectivul club, însă a afirmat că a întreținut relații intime cu Giovana, care a 
negat și acest lucru. 

 

• S1- Reper 59.02, sel. 14 
Voce din off: Astăzi, la Mireasa: După dezvăluirile de ieri, Giovana și Sese au discutat 
situația. 
Producător: Acolo, la clubul acela de swingeri, a întreținut relații sexuale și cu alte 
persoane? 
Femeie: Da, Da. (...) 
 

• S2- Reper 00.00, sel. 15 
Giovana: a mea? O viață avem, trebuie să ne-o trăim. 
 

S3- Reper 2.27, sel. 15 (...) 
Voce din off: În ediția de ieri, eram martorii unei dezvăluiri legate de trecutul Giovanei. 

A fost difuzat dialogul telefonic înregistrat între o doamnă și un producător al emisiunii 
difuzat în ediția din 22 martie 2022 și secvențe din această emisiune. 
(...) 
Voce din off: În ediția de ieri, eram martorii unei dezvăluiri legate de trecutul Giovanei. 
Femeie: Fratele meu cu tipul cu care stătea atunci în chirie, au ieșit ca băieții în oraș, 
băiatul respectiv a cunoscut-o în seara aia în club și apoi a urmat a plecat la el acasă, 
au întreținut relații intime, iar a doua zi dimineața băiatul a plecat la lucru, fratele meu 
rămânând acasă, na, s-a trezit și a întreținut și el relații intime și asta am și 
convorbirea cu fratele meu, chiar în ziua în care a început emisiunea. Este un grup de 
swingeri în Arad, fratele meu este un tip așa foarte open mind și mergea frecvent 
acolo și mi-a zis că a mers și cu Giovana. 
Producător: Acolo, la clubul acela de swingeri, a întreținut relații sexuale și cu alte 
persoane? 
Femeie: Da, da. 
Voce din off: Și primul iubit al Giovanei cu care a avut o relație de peste 3 ani făcea 
dezvăluiri. ”E o pârlită, e ultima (bip!), ți-aș spune mai multe dar nu cred că are 
importanță. Sese e cauză pierdută”. 
 

• Reper 02.17, S3 
 

Prin telefon a intrat în legătură directă Lucian. Acesta a susținut că a întreținut relații intime 
cu Giovana. 

• Reper 10.19, S3 
Simona Gherghe: Lucian e la telefon și înțeleg că vrea să confirme ceva și să dezmintă 
altceva. (…) Bună, Lucian! (...) 
Lucian: Nu intenționez și n-am intenționat să-i fac vreun rău Giovanei. Eu o cunosc doar 
dintr-o conjunctură, de la un prieten, da, Adi îl cheamă. Eu oarecum trebuie să particip la 
emisiunea dumneavoastră… 
(...) Simona Gherghe: De la casting, probabil. 
Lucian: Da, da și i-am spus că eu o cunosc pe Giovana și m-a întrebat în ce fel, ai avut o 
relație, ați fost iubiți? Și zic nu, a fost doar o relație de-o noapte și atât. Mai departe, nu știu 
cum a ajuns informația, da` am văzut niște grupuri de Messenger, de Facebook, unde am 
fost implicat cu numele, cu persoane, s-a dat numele meu, s-a înflorit povestea, (…) nu am 
fost cu Giovana la clubul de swing, asta… 
Simona Gherghe: Ai fost, sau n-ai fost că n-am înțeles? 
Lucian: Nu, exclus așa ceva, informația asta s-a înflorit de pe grupul de Facebook, din on 
line, habar n-am cum… 
(...) Simona Gherghe: A și deci nu știi dacă era vocea surorii tale… 
Lucian: Habar nu am, de-asta spun. Eu nu pot să urmăresc emisiunea, pentru că lucrez de la 
8 la 5, nici pe Antena Play nu mă uit, nu, se întâmplă, doar am fost implicat, ... 
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Simona Gherghe: Povestea pe care a spus-o sora ta, eu îi spun sora ta, că n-avem nicio 
dovadă că nu ar fi. 
Lucian: Corect. 
Simona Gherghe: Ea spus așa: că tu i-ai fi povestit că tu ești amic cu acest Adi, care a fost o 
perioadă, a avut o relație cu Giovana și că Giovana a avut această relație intimă cu Adi, după 
ce ați venit cu toții din club și a doua zi dimineață cu tine. 
Lucian: E un pic așa, știți și dumneavoastră ați spus, emisiunea este la o oră, subiectul e un 
pic mai delicat… 
Simona Gherghe: Adică vorbim despre lucruri, cum să spun… 
Lucian: Corect, așa este, tot ceea ce am menționat este total adevărat, nu înțeleg de ce nu e 
asumată, până la urmă e trecutul ei și tipul cu care ea a creat acolo o relație în emisiune, n-
ar trebui să deranjeze trecutul e trecut, contează prezentul și viitorul. 
Giovana: Da` nu mă deranjează nimica. Nu are ce să mă deranjeze dacă nu au fost așa. 
Adică nu înțeleg cum o zis că am fost. Unde am fost noi în club la Arad? 
Simona Gherghe: Da` nu vorbeam de acum, vorbeam despre noaptea aceea. 
Lucian: Am infirmat faptul că s-a întâmplat ceva la Arad. 
Giovana: Cu el zice că am fost. 
Simona Gherghe: El a zis că nu adevărată povestea cu Aradul, eu vorbesc de povestea cu 
noaptea aia când dimineața… 
Giovana: Aia nu e adevărată și asta e adevărată, sau cum? 
(...) Lucian: Corect. Știți cum e, fum fără foc, cu ceea s-a întâmplat în dimineața aia, adică eu 
n-aș avea nici un interes, numai că m-am pus în situația era un pic hilară cum ar fi fost dacă 
eram în emisiune și o vedeam acolo, ar fi fost ceva... (…)  
 

29.03.2022 
 

Ca urmare a sesizărilor, nr. 3636/30.03.2022 și 3689/31.03.2022, s-au făcut 
următoarele constatări: 

Postul de televiziune Antena1 a difuzat în data de 29.03.2022, în direct, în intervalul 
orar 15:00-17:00, o ediție a emisiunii Mireasa, prezentată de Simona Gherghe.     
Marcajul emisiunii este AP.   

În ce privește aspectele semnalate în sesizarea cu nr. 3636/30.03.2022 și 
3689/31.03.2022, au fost identificate următoarele selecții: 

•  (S1-rep. 44.20, sel. 29-15) 
Simona Gherghe: Bun. Apropo de familii de trecut, de mesaje, Nora, știi că ieri te-am rugat 
să ne spui, apropo de fotografia pe care a primit-o doamna Dana, și de… a mea?... ... Tu ai 
spus… nu dăm nume… repet, nu ne interesează nume… vorbim strict de niște lucruri pe 
care tu le-ai spus aici în emisiune. Că ai avut… prima dată că ai avut o relație cu un tip cu 20 
de ani mai mare… asta ai spus de mai multe ori în emisiune, inclusiv lui Leo… a primit 
doamna Dana o scrisoare cum că domnul acela are o vârstă mai mare. A avut… a venit Leo 
la tine cu această scrisoare și ați avut o discuție și i-ai spus că într-adevăr… i-ai confirmat că 
într-adevăr, este mai mare de 20 de ani și că diferența este de 27 de ani. Bun. Tu ne-ai spus 
la momentul respectiv că era într-adevăr o relație cunoscută în orașul tău, adică nu era 
clandestină, să nu știe nimeni… Asta cu cunoscutul vine la pachet și cu reversul. Adică… Noi 
am fost bombardați și pe mesajul… în mesajele pe pagina emisiunii, și eu, personal, pe 
pagina mea… deci, nu vreți să știți câte mesaje am… cu vârsta domnului, cu CV-ul 
domnului, cu faptul că e căsătorit… acuma…  
Nora: Nu-i căsătorit!   
Simona Gherghe: Ce să facem? 
Nora: Nu este căsătorit… Aicea este o greșeală. 
Pe ecran apare o captură a unui comentariu de pe o rețea de socializare, care spune: 
„Doctorul despre care ii vorba, ii un cunoscut medic din Tg Mures care are o clinica privata 
impreuna cu sotia lui! Si are 67 de ani! Ii nascut in 1955”  



 

 

9 

 
 

Simona Gherghe: Bun! Unul dintre mesaje, că am primit și eu. Doctorul despre care 
vorbește, este un cunoscut medic din Tg Mureș, și are o clinică privată împreună cu soția lui 
și are 67 de ani. Este născut în 1955. Lucru atestat de CV-ul domnului.  
Nora: Nu este…  
Simona Gherghe: E o informație publică. Acuma… deci… e cu 37 de ani mai mare. Tu nu 
știai?  
Nora: Nu vreau să dau detalii. Detaliile astea o să le dau lui Leo…  
Simona Gherghe: Bun! Bun! Nora, dar, știi… eu înțeleg, dar… 
Nora: … sunt chestii prea… adică, nu știam exact ce vârstă are… nu știam… am aflat după 
un an…   
Simona Gherghe: … dar, știi cum e? Nu poți să minți așa pe toată lumea… 
Nora: Dar, mă lăsați să vorbesc, doamna Simona? Că vă zic… vă zic eu.  
Simona Gherghe: … e ok pe noi, n-avem nicio legătură… poți să spui ce spui… dar, 
uite… e băiatul ăla lângă tine, care se uită în jos, și care, tocmai, a mai încasat una. 
Nora: Dar nu a încasat nimic… 
Simona Gherghe: … e… a fost iubitul tău vreme de doi ani. Nu poți să vii să spui că nu 
știai în ce an e născut… pentru că, nu… adică… nu, nu te crede nimeni.  
Nora: Ok 
Simona Gherghe: Nu vreau să te pun la zid că nu e nimic de pus la zid. Nu suntem o 
instanță de judecată. Doar că, vreau să înțelegi că aici e o chestie în care trebuie să fii 
complet sinceră, măcar cu omul de lângă tine. Te rog! Te ascult acum!  
Nora: Bun! Am înțeles! Relația asta n-am vrut să îl amănunțesc, cu vârsta, cu numele, cu ce 
are, ce nu are, cum nu are. Da. Într-adevăr, aicea am greșit. Nu i-am zis de anii pe care i-o 
avut, nici eu nu știam, până când am început să avem o relație 6 luni de zile. După 6 luni de 
zile am aflat ce vârstă are…  
Simona Gherghe: Deci, ieri știai!  
Nora: Cum?  
Simona Gherghe: Ieri știai că e cu 37 de ani mai mare.  
Nora: Păi, am aflat. Eu n-am întrebat vârsta domnului.  
Simona Gherghe: Nu. Stai! Stai! Stai puțin! Că am senzația că mă prostești. Ieri, când 
am vorbit de vârsta domnului și când mi-ai zis că e cu 27 de ani mai mere, știai că, de 
fapt, e cu 37 de ani mai mare.   
Nora: Da! Știam! Da! 
Simona Gherghe: Iartă-mă! Și atunci, de ce ne-ai mințit și ieri? De ce l-ai mințit pe Leo?  
Nora: Deci, nu voiam să dau… Nu înțeleg de ce se ține de relația asta foarte tare. 
Simona Gherghe: Nora, dintr-un motiv foarte simplu. Hai să-ți spun de ce. Ești o fată tânără. 
Putea să-ți fie bunic. De asta. Că nu era o relație cu 2 ani, cu 5 ani…  
Nora: Da. Ok. Nimeni nu are dreptul  
Simona Gherghe: … cu 10 ani… Sunt 37 de ani. 
Nora: Da. 37 de ani, dar nimeni nu știe de ce eram eu într-o relație cu dânsul. Nimeni nu știe 
amănuntele din relația respectivă și nici nu… eu nu vreau să intru în detalii.   
Simona Gherghe: Vrei să spui de ce? De ce? Uite, chiar sunt curioasă. De ce o fată 
de… Tu, atunci, aveai… când ai spus? Acum 2 ani s-a încheiat relația, deci tu aveai 
vreo 25 de ani. De ce o fată de 25 de ani… o fată tânără, frumoasă deșteaptă… că, ești 
o fată frumoasă, deșteaptă… De ce și-ar alege un iubit cu 37 de ani? Chiar mă 
interesează din… ca o curiozitate.      
Nora: Pentru că eram într-o situație… acuma vă zic, doamna Simona, ce n-am vrut să zic, 
vă zic… Leo nu mă lăsa să vorbesc… Da. Eram într-o situație în care, am intrat în relația 
respectivă… și mai multe detalii vreau să… și îmi doresc să le dau lui… și dacă îi, o să le 
dau pe post… dacă asta este scopul… se leagă toată lumea de ce am avut o relație cu un 
om mai învârstă decât mine.  
Simona Gherghe: Nu vreau asta! Dar, ți-am zis… la modul general. Eu nu te-am întrebat de 
ce te-ai îndrăgostit de omul ăsta… stai un pic. Nora, te rog! Nu. Nu. Nu…  
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Nora: Nu… dar mă simt foarte prost… 
Simona Gherghe: ...Nu juca cu mine și cu publicul cartea asta a agresivității. 
Nora: N-am de ce să o joc! 
Simona Gherghe: ...Eu, atâta te-am întrebat… uman… ca o curiozitate: de ce o fată de  24-
25 de ani, și-ar alege un iubit cu 37 de ani mai mare? Pe bune! Atâta tot. Nu cine e, nu ce 
face.  
Nora: Ok. Asta am zis… că era o situație și nu voiam să vorbesc… ce i-am zis și la Leo. Nu 
vreau să intru în detalii de ce era relația asta… de ce eram în relația asta… Dar, dacă tot se 
bate pe subiectul ăsta, atuncea o să… o să vorbesc. N-am ce să fac! Eu cred că, chestiile 
astea, de ce am fost eu într-o relație cu dânsul, mă privește pe mine și pe partenerul meu, cu 
care o să am o relație.  
Simona Gherghe: Absolut adevărat! Ce nu e corect, este faptul că ai mințit inclusiv ieri. 
Nora: Ok. Îmi asum lucrul ăsta. Da. Îmi asum! Da. Asta… da… îmi asum! Am mințit. Da. Îmi 
asum! Pentru chestia asta, dacă trebuie să îmi ia capul sau… 
Simona Gherghe: Și acum, dacă e să fim cinstiți până la capăt… știi cum e? Că pe noi ne 
bombardează telespectatorii cu mesaje. Dacă omul ăsta e căsătorit, eu nu pot să îl dau 
divorțat… știi? Ai auzit? 
Nora: Da.  
Simona Gherghe: Dacă omul ăsta e căsătorit dintotdeauna cu soția lui, cu care e și coleg, 
înțeleg… 
Nora: Nu este căsătorit, doamna Simona! Nu este căsătorit, și vă rog frumos să trimită… 
dacă ajungem până acolo… și certificatul de divorț. Cum să fie căsătorit, pentru că eu știu 
foarte clar când s-a pronunțat divorțul.  
Simona Gherghe: Bine, Nora. Eu nu mă lupt cu lucrurile astea…  
Nora: Dar nu trebuie să vă luptați, doamna Simona, pentru că eu știu foarte clar când s-a 
semnat divorțul, pentru că s-a făcut partaj. Pentru că oamenii ăștia… 
Simona Gherghe: Uite… Ieri am fost de bună credință… și astăzi sunt de bun credință, dar, 
pe cuvântul meu că, chiar m-aș simți aiurea să primim iarăși o tonă de informații cum că iar e 
un neadevăr. 
Nora: Da, dar nu știu de ce trebuie să… 
Simona Gherghe: Pentru că, uite, e o lecție… e o lecție pe care tu trebuie să o înveți. Tu și 
toată lumea… și toți  cei care sunteți aici, și cei care veți mai veni… În momentul în care 
apari, capeți o anumită notorietate… devii, oarecum, persoană publică. Oamenii vor să știe 
tot legat de tine. Au această curiozitate și se simt jigniți când văd că sunt mințiți pe față. Eu v-
am spus că telespectatorii noștri sunt mici Sherlock Holmes. Așa este! Vin dovezile astea în 
cascadă. Noi putem să ne facem că nu le vedem, sau putem să ne facem, să le discutăm 
cinstit. Leo este aici, într-un loc în care el nu poate să dea Google să afle toate informațiile 
astea…   
Nora: Nu. Și din motivul ăsta… 

Simona Gherghe: … atunci, cumva trebuie să afle, să ajungă adevărul și la el.” 
 

În urma analizării rapoartelor de monitorizare și a vizionării unor secvențe din 
înregistrarea emisiunii “Mireasa”, edițiile din 22, 23 și 29 martie 2022, membrii Consiliului  au 
constatat că acestea au fost difuzate cu nesocotirea prevederilor art. 18 lit. c) din Codul 
audiovizualului potrivit cărora nu pot fi difuzate în intervalul orar 6,00 - 23,00 producții care 
prezintă persoane în ipostaze degradante, chiar dacă acestea şi-au dat acordul. 

Membrii Consiliului au constatat că acuzațiile aduse în cadrul edițiilor din 22 și 23 martie 
2022 la adresa concurentei Giovanei au fost de natură să o pună într-o ipostază degradantă, 
care i-au afectat demnitatea, ceea ce este interzis de prevederile legale invocate. 

Consiliul a constatat că, astfel de acuzații la adresa concurentei Giovana potrivit cărora 
a fost la un club de swingeri din Arad, că a întreținut relații cu diferiți bărbați sau că a 
consumat substanțe interzise au fost aduse în cadrul celor două ediții menționate, atât prin 
titlurile afișate pe ecran: ”Trecutul amoros al Giovanei iese la suprafață!; Val de acuzații 
la adresa Giovanei!; Giovana, fană a cluburilor de swingeri?, cât și prin conținutul 



 

 

11 

 
 

acestora (dialogul telefonic înregistrat între o doamnă și un producător al emisiunii): 
”Fratele meu cu tipul cu care stătea atunci în chirie, au ieșit ca băieții în oraș, băiatul 
respectiv a cunoscut-o, în seara aia în club și apoi a urmat, a plecat la el acasă. În 
seara aia, s-a dus în camera băiatului și au întreținut relații intime, iar a doua zi 
dimineața băiatul a plecat la lucru, fratele meu rămânând acasă, na, s-a trezit și a 
început să se dea la ea, cum fac bărbații acum, eu știu și a întreținut și el relații intime 
și asta am și convorbirea cu fratele meu, chiar în ziua în care a început emisiunea și el 
mi-a zis că pe Giovana o știu și mi-a zis că am așa… 
Producător: Deci a fost cu ambii băieți în aceeași seară, ca să zic. 
(...) Femeie: Nu știu dacă era într-o relație, nu pot să zic treaba asta. Iarăși, ce mai știu de 
la o prietenă, care era într-o relație, Giovana, într-o seară, în club, s-a dat la prietenul 
ei, ea nefiind în club cu iubitul ei, s-a dus doar el, și ea s-a dat, Giovana s-a dat la 
băiatul respectiv, a întreținut relații intime cu el și după aia i-a spus tipei în față că da, 
m-am așa cu el și care e problema ta? 
(...) Voce din off: Dar șirul dezvăluirilor curgea și urma să aflăm o altă latură a Giovanei. 
Femeie: Este un club de swingeri în Arad, fratele meu este un tip așa, foarte open mind 
și mergea frecvent acolo și mi-a zis că a mers și cu Giovana, că a văzut cam ce-i poate 
capul și i-a propus și ea a fost de acord și au fost o dată doar. 
Producător: Acolo, la clubul acela de swingeri, a întreținut relații sexuale și cu alte 
persoane? 
Femeie: Da, da. Și pot să și spun, nu mai știu sigur, știu că fratele meu i-a plătit 
intrarea, că se plătește 100 sau 150 de euro, deci nu mai țin exact minte cât a zis că 
este. Acolo se dau ceva pastile la intrare, doar pentru cine vrea să ia, bineînțeles, nu te 
obligă nimeni. Ea da a luat și au întreținut relații intime cu mai mulți, ce mi s-a povestit, 
o nebunie totală.”  

Deși Giovana a afirmat în cele două ediții ale emisiunii că nu a fost în clubul respectiv, 
radiodifuzorul a continuat să aibă o atitudine de neconformare a prevederilor legale invocate, 
expunând-o într-o ipostază umilitoare, după cum urmează: ”Simona Gherghe: Ce spui de 
acuzațiile astea?; Giovana: Sunt foarte grave. Eu nu am făcut așa ceva într-un club și să…”, 
”Simona Gherghe: Ai fost în Arad?; Giovana: Nu.; Simona Gherghe: Niciodată?; Giovana: 
Nu. Chiar n-am fost.”, (ediția din 22 martie 2022), iar un fost partener al acesteia a  confirmat 
în ediția din 23 martie 2022 că: ”Nu am fost cu Giovana la clubul de swing, asta…”, ”Lucian: 
Nu, exclus așa ceva, ”, Lucian: Am infirmat faptul că s-a întâmplat ceva la Arad.”  

De asemenea, membrii Consiliului au constatat că și în ediția din 29 martie 2022           
a aceleiași emisiuni, radiodifuzorul nu a respectat prevederile legale invocate, întrucât, a avut 
o atitudine jignitoare la adresa concurentei Nora care, în trecut, a avut o relație cu un bărbat 
mai în vârstă. Deși Nora nu a dorit să-și expună în public relația pe care a avut-o cu un 
bărbat mai în vârstă cu 37 de ani decât ea ”Nora: Ok. Asta am zis… că era o situație și nu 
voiam să vorbesc… ce i-am zis și la Leo. Nu vreau să intru în detalii de ce era relația asta… 
de ce eram în relația asta… Dar, dacă tot se bate pe subiectul ăsta, atuncea o să… o să 
vorbesc. N-am ce să fac! Eu cred că, chestiile astea, de ce am fost eu într-o relație cu 
dânsul, mă privește pe mine și pe partenerul meu, cu care o să am o relație.”, Nora: Nu… 
dar mă simt foarte prost…”, insistența prezentatoarei de a scoate în evidență acest fapt și 
afirmațiile făcute cu privire la acest aspect ”… dar, știi cum e? Nu poți să minți așa pe 
toată lumea…”, ” … e… a fost iubitul tău vreme de doi ani. Nu poți să vii să spui că nu 
știai în ce an e născut… pentru că, nu… adică… nu, nu te crede nimeni.”, ”Putea să-ți 
fie bunic.”, ”De ce o fată de 25 de ani… o fată tânără, frumoasă deșteaptă… că, ești o 
fată frumoasă, deșteaptă… De ce și-ar alege un iubit cu 37 de ani? Chiar mă interesează 
din… ca o curiozitate.” ,”În momentul în care apari, capeți o anumită notorietate… devii, 
oarecum, persoană publică. Oamenii vor să știe tot legat de tine. Au această curiozitate și se 
simt jigniți când văd că sunt mințiți pe față.” au fost de natură să-i afecteze dreptul la 
demnitate. 
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Membrii Consiliului consideră că un astfel de conținut redat anterior a fost de natură 
să afecteze demnitatea persoanei, atitudinea radiodifuzorului pe parcursul celor trei ediții 
difuzate fiind evidențiată doar de scopul obținerii audienței și nu de respectarea prevederilor 
legale care interzic difuzarea, în intervalul orar 6,00 - 23,00, a unor astfel de producții ce 
prezintă persoane în ipostaze degradante, chiar dacă acestea şi-au dat acordul. 

Având în vedere aceste aspecte și ţinând cont de criteriile de individualizare ale sancţiunii 
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus 
sancționarea acestuia cu somație publică.  

Supusă la vot, propunerea de sancționare 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. 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 
03.13/19.12.1995 şi decizia de autorizare audiovizuală nr. 169.4-6/22.11.2016 pentru postul 
ANTENA 1) se sancţionează cu somație publică de intrare în legalitate pentru încălcarea 
prevederilor art. 18 alin. 1 lit. c) 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 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 cadrul emisiunii “Mireasa”, edițiile din 22, 23 și 29 martie 2022, difuzate în 
intervalul orar 15.00-17.00, au fost aduse acuzații la adresa unor concurente, de natură a le 
prejudicia demnitatea, ceea ce contravine prevederilor art. 18 din Codul audiovizualului. 

Potrivit dispozițiilor invocate, nu pot fi difuzate în intervalul orar 6,00 - 23,00 producții 
care prezintă persoane în ipostaze degradante, chiar dacă acestea şi-au dat acordul.”  
 

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

VICEPREŞEDINTE,  
 

NICOLAIE BĂLAŞA-SORESCU 
 
 
 
 

Serviciul Juridic, 
Reglementări și Relații Europene, 

 

Şef serviciu Dumitru Ciobanu 
 

                


