Decizia nr. 488 din 25.08.2020
privind sancţionarea cu somaţie publică a
S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA
Bucureşti, P-ţa Presei Libere nr. 3-5,
Clădirea City Gate et. 7-18 din Turnul de Nord, sect. 1
CUI: 427320
Fax: 021/4005701; 021/2320221
- pentru postul de televiziune TELEKOM SPORT 1
Str. George Constantinescu nr. 3, Bloc Upground Tower,
Bucureşti, sector 2
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 25.08.2020, Consiliul Naţional
al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza
reclamaţiei nr. 7126/21.07.2020, cu privire la spotul Superlove difuzat în perioada 713.07.2020 de postul TELEKOM SPORT 1.
Postul de televiziune TELEKOM SPORT 1 aparţine radiodifuzorului
S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA (licenţa audiovizuală nr. S-TV
235.10/23.10.2008 şi decizia de autorizare nr. 1532.2-5/11.12.2014).
În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare
și a vizionării de imagini, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat
prevederile art. 96 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a
conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul
audiovizualului).
Conform prevederilor invocate, comunicările comerciale pentru convorbiri
telefonice erotice, precum şi pentru produse şi servicii cu destinaţie sexuală sunt
interzise.
Conform raportului de monitorizare, situația difuzării spoturilor, în perioada
monitorizată, a fost analizată pe baza datelor puse la dispoziție de KANTAR
MEDIA.
Pe baza datelor furnizate de petent, a fost identificat spotul care, în datele
KANTAR MEDIA, poartă denumirea SUPERLOVE.RO - 10 SEC
Astfel, s-a constatat că, în perioada monitorizată, spotul a fost difuzat pe
următoarele posturi: Comedy Central, Paramount, Telekom Sport 1,Telekom Sport
3, TNT, după cum urmează:
Nume post
Comedy
Central

Număr de difuzări
în perioada
monitorizată
63

Număr de difuzări în
intervalul orar 06:0023:00
12

Exemplu de difuzare
în intervalul orar
06:00-23:00
19.07.2020, ora 22:47

2
Paramount
Telekom
Sport 1
Telekom
Sport 3
TNT

67
41

6
2

14.07.2020, ora 22:08
19.07.2020, ora 22:38

9

3

15.07.2020, ora 22:20

31

0

-

Toate difuzările din intervalul 06:00-23:00 s-au înregistrat în intervalul
22:00-23:00.
Descriere spot SUPERLOVE.RO - 10 SEC:
Voce off: Pentru bărbați, pentru femei, pentru amândoi! Superlove.ro – totul
pentru dragoste. Discret. Superlove.ro.
În cadrul spotului, au fost difuzate imagini cu:
- o piersică rostogolindu-se în fața unui masturbator;
- o banană lângă un dildo;
- o banană și o piersică, într-un set de bondaj.
În toate aceste imagini, a apărut și o inimă zâmbitoare, cu aripi de înger, care
a completat, la finalul spotului, textul SUPERL♥VE.ro (la inima respectivă, au
dispărut aripile și au apărut 2 coarne), alături de care a fost afișat și sloganul
EVERYTHING FOR LOVE.
Vizionând
spotul
publicitar
prezentat,
membrii
Consiliului
au constatat că acesta a fost difuzat cu încălcarea prevederilor art. 96 alin. (1) din
Codul audiovizualului, potrivit cărora sunt interzise comunicările comerciale pentru
produse cu destinație sexuală.
Astfel, Consiliul a apreciat că un astfel de conţinut care stimulează un
comportament indecent sau imoral este în contradicţie cu principiile moralei publice.
Este binecunoscut faptul că formarea conduitei şi constiinţei morale
favorizează unul din cele mai complexe planuri în formarea personalităţii: se
bazează pe acţiuni şi deprinderi morale, care abia prin cristalizarea şi generalizarea
lor se vor structura ca trăsături de ordin moral.
Având în vedere aceste aspecte şi ţinând cont de criteriile legale de
individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului,
Consiliul a propus sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică pentru
încălcarea prevederilor art. 96 alin. (1) din Codul audiovizualului.
Supusă la vot, propunerea de sancţionare a radiodifuzorului cu somaţie publică
a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din
Legea audiovizualului.
În temeiul dispoziţiilor 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. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA,
titularul licenţei audiovizuale nr. S-TV 235.10/23.10.2008 şi a deciziei de autorizare
nr. 1532.2-5/11.12.2014 pentru postul de televiziune TELEKOM SPORT 1, se
sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 96 alin. (1) din

3
Decizianr. 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, radiodifuzorul S.C. TELEKOM
ROMANIA COMMUNICATIONS SA are obligaţia de a transmite pe postul
TELEKOM SPORT 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 somaţie publică postul
TELEKOM SPORT 1, deoarece a difuzat comunicări comerciale la produse cu
destinație sexuală, fapt interzis de prevederile art. 96 din Codul audiovizualului.”
Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.

PREȘEDINTE,
MARIA MONICA GUBERNAT

Serviciul Juridic, Reglementări
și Relații Europene
Şef serviciu, Ciobanu Dumitru

