CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
Autoritate publică autonomă
Bucureşti - România
Bd. Libertăţii nr.14, sector 5, CP 050706
Tel.:+40213055356; Fax: +40213055354
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Decizia nr. 604 din 06.06.2019
privind amendarea cu 20.000 lei 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
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 6 iunie 2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare cu privire la
emisiunea „Xtra Night Show” din 14.05.2019 (sesizarea nr. 5446/15.05.2019) şi la
emisiunea „Acces Direct” din 20.05.2019 (sesizările nr. 5755/23.05.2019, 5755/
23.05.2019, 5790/23.05.2019), difuzate de postul ANTENA 1.
Postul de televiziune ANTENA 1 aparţine radiodifuzorului S.C. ANTENA TV
GROUP S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 03.10/19.12.1995 eliberată la 02.04.2019
şi decizia de autorizare nr. 169.4-3/22.11.2016 eliberată la 02.04.2019).
Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat art. 32 alin. (1) şi 33
alin. (1 şi 3) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului
audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora:
- art. 32 (1) Niciun drept conferit prin lege nu poate fi exercitat într-un mod excesiv
şi nerezonabil, contrar bunei-credinţe, în scopul de a vătăma sau de a păgubi pe altul
ori profitând de ignoranţa sau de buna-credinţă a persoanelor.
- art. 33 (1) Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii private şi de familie, a
domiciliului şi a corespondenţei.
(3) Este interzisă difuzarea de ştiri, dezbateri, anchete sau de reportaje
audiovizuale care constituie imixtiuni în viaţa privată şi de familie a persoanei, fără
acordul acesteia.
În fapt, în data de 20.05.2019, în intervalul orar 16.55-19.00, postul ANTENA 1 a
difuzat emisiunea „Acces Direct”, prezentată de Cristina Cioran, în cadrul căreia, în
intervalul 17.30-18.05, a participat Dănuţ Covaci. În emisiune, invitatul a susţinut că ar
fi avut o legătură cu o tânără şi, imediat, cu mama acesteia, iar în urma relaţiei are un
băieţel. În acest context, bărăbatul a afirmat că mama şi-ar agresa copilul şi ar avea un
comportament abuziv.
În legătură cu această ediţie, la CNA a fost primită o sesizare în care petenta
reclamă că în emisiune au fost relatate aspecte din viaţa ei privată, fără acordul
acesteia, menţionându-se numele său, al fiicei şi al băieţelului.
Analizând sesizarea, membrii Consiliului au constatat că aceasta este întemeiată,
reţinând că emisiunea „Acces Direct” din 20 mai 2019 a fost difuzată cu încălcarea
gravă a prevederilor privind dreptul la viaţă privată şi de familie, în speţă art. 33 alin. (1
şi 3) din Codul audiovizualului.
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Redăm fragemente din raportul de monitorizare cu privire la modul în care a fost
prezentat acest caz:
Titluri pe ecran: MAMĂ ŞI FIICĂ, RIVALE ÎN DRAGOSTE? FIICA L-A CUNOSCUT, MAMA L-A LUAT
ACASĂ PENTRU EA? MAMA ÎŞI MALTRATEAZĂ COPILUL, DIN RĂZBUNARE? MAMA A FĂCUT UN
CUPLU CU FOSTUL IUBIT AL FIICEI? MAMA I-A FURAT IUBITUL FIICEI!? RUGA AMOREZULUI! MAMA
A FĂCUT UN COPIL CU FOSTUL IUBIT AL FIICEI?
Invitați: Dănuț Covaci, Ioana Tănase (psiholog), Camelia Mitoșeru, Sorin Ovidiu Bălan, Iuliana, sora lui
Dănuț Covaci (prin telefon);
Sel. 1 (Rep. 23.58, sel 20-17) Cristina Cioran: O mamă și tânăra ei fiică ar fi împărțit același bărbat, iar
prima chiar a rămas însărcinată cu bărbatul cu care locuiau amândouă sub același acoperiș. Nu este o
telenovelă sau o glumă, așa cum poate ați fi crezut, este declarația de-a dreptul șocantă pe care o face chiar cel
în cauză. Bărbatul are o mare durere în suflet și a venit să ceară ajutorul. Întreaga poveste chiar acum!
A urmat un material înregistrat. În partea de jos a ecranului a fost scris: RECONSTITUIRE. În imagine au
apărut un bărbat și o femeie, filmați din spate, care se țineau de mână. A urmat o imagine cu o femeie filmată în
zona umerilor, unde era atinsă de mâna unui bărbat. Pe parcursul difuzării materialului, imaginile au fost reluate.
Dănuț Covaci: Eu, având o relație cu fiica ei, mă duc s-o cunosc pe mama ei și am rămas cu… și am
ajuns în pat cu mama!
În imagini, un bărbat mângâia picioarele unei femei. Apoi, femeia îl atingea pe bărbat în zona gâtului. În
partea de jos a ecranului a fost scris: RECONSTITUIRE.
Dănuț Covaci: M-a luat de mână și m-a dus la dânsa acasă. Am avut o relație.
Reporter: Cât voi doi ați avut o relație, fiica ei era în casă?
Dănuț Covaci: Da, da, era în casă!
Voce din off: Cum spunea o vorbă veche: încurcate sunt căile Domnului! Așa ar putea să spună și
Dănuț, pentru că asta a trăit pe pielea lui atunci când a început o relație cu o domnișoară cu mult mai mică
decât el! O fată pe care a cunoscut-o pe o rețea de socializare. El-un bărbat trecut prin viață, ea- o adolescentă
care nu avea prea multă experiență. Povestea lor, însă, nu a durat prea mult! Doar trei luni, până când Dănuț
a cunoscut-o pe cea care ar fi putut să-i fie soacră, iar atunci destinul a hotărât altceva.
Voce din off: Nicidecum nu a fost… nicidecum nu a fost vorba despre așa ceva. dar mamei celei care îi
era iubită se pare că-i plăcea de el atât de mult încât…
Dănuț Covaci: M-a luat de mână și m-a dus la dânsa acasă și am rămas din acea noapte în casa
dânsei! Am avut o relație, o relație cum are un bărbat și o femeie! Am făcut dragoste, ce să spunem… din
acea noapte, am rămas împreună! A doua zi am încercat să… în ziua de Crăciun am încercat să digerez ceea
ce s-a întâmplat! Și să cântăresc lucrurile pentru că am început să-mi dau seama că nu era ok, eu având o
relație cu fiica ei, mă duc s-o cunosc pe mama ei și am rămas cu… am ajuns în pat cu mama!
Reporter: Cum a reacționat fiica ei când a aflat de relația dintre voi doi?
Dănuț Covaci: Mut, mută! Nu mai vorbea, nu mai vorbea. Foarte rar mai mă salută! Pe ecran, au fost
difuzate imagini cu o femeie care îmbrățișa o adolescentă. Cele două era filmate din spate. În partea de sus a
ecranului a fost scris: RECONSTITUIRE.
Voce din off: Cu sau fără remușcări, Dănuț a continuat să-și trăiască viața, dar furtuna s-a instalat
repede în paradis, atunci când mama fostei sala iubite l-a anunțat că era însărcinată, iar Dănuț urma să fie tată.
Dănuț Covaci: Au început problemele la nașterea fiului nostru!
Reporter: Ce-ți reproșa?
Dănuț Covaci: Fata dânsei… dacă ea făcea mai bine dragoste cu mine decât ea… lucruri de gen…
intime, lucruri intime! A… și din motivul acesta m-am îndepărtat de casa dânsei, m-am îndepărtat dar cu
gândul că undeva în acea casă se va naște fiul meu. Am făcut un compromis și am rămas acolo până în luna
august când s-a întâmplat de am văzut pe rețelele de socializare distribuirea că copilul nostru e agresat! Până
în acel moment, acolo am locuit!
Pe ecran, a fost difuzată o fotografie în care apăreau mai multe persoane. Acestea se aflau în metrou și
aveau fețele blurate. În partea de jos a fotografiei se putea observa căruciorul unui bebeluș lângă care stătea o
femeie cu fața blurată. Fotografia era însoțită de textul: Distribuiți, vă rog, această poză… cu speranța că acest
mesaj va ajunge la părinții copilului din poză. Astăzi, 20 august, aproximativ 20:40, în metroul cu direcția
Dimitrie Leonida, această individă păruia și brusca copilul din poză. După ce am ”dialogat” cu ea a încetat, dar
nu părea că este prima oară când se comportă astfel cu acel copil. Poate ajung să afle și părinții copilului pe
cine plătesc să le îngrijească copilul. În partea de jos a ecranului era scris: Foto Facebook.
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Voce din off: Tata Dănuț trăiește de atunci cu o mare durere în suflet! Se simte neputincios pentru că nu
și-ar putea apăra copilul de propria mamă care ar fi foarte violentă cu cel mic, acuză Dănuț!
Dănuț Covaci: Am primit șase luni interdicție de a mă apropia de mamă și de copilul meu! Nu pot sămi apăr copilul chiar de propria lui mamă! Nu pot, nu pot! Am făcut tot ce e posibil omenește ca să fiu lângă
copilul meu și să am supravegherea față de el! Cum să mă simt? Ca un tată fără puteri! Un tată care nu poate
să-și apere copilul! Așa mă simt! Neputincios! Copilul nostru minor a fost agresat! Era agresat în
permanență! În permanență agresat! Agresări de genul: (termen bipat) pe scări, (termen bipat)sticlă, dus la
UPU! În dormitorul ei, copilul nostru a (termen bipat)sticlă pisată! Vă dați seama? Cred că și-a manifestat
ura, care o avea către mine, față de copil! Cât nu eram lângă el, se întâmpla câte ceva! Câte ceva… ori cădea
după scări, ori se lovea… singurul care mi-era frică… să nu se întâmple ceva mai grav!
Voce din off: Rămas și fără fosta iubită, dar și fără mama acesteia, tata Dănuț își dorește acum un
singur lucru:
Dănuț Covaci: Să fie copilul meu bine! Să fie în siguranță! Ăsta e singurul lucru care-mi doresc: ca
copilul meu, chiar dacă nu sunt alături de el și nu pot fi în această perioadă, vreau să-l știu că e sigur și nu
primesc un telefon într-o zi să spună că i s-a întâmplat ceva rău!
Ulterior, în platou a fost invitat Dănuț Covaci. Acesta a dezvăluit prenumele fostei sale iubite.
Sel. 2 (Rep 31.30, sel 20-17) Cristina Cioran: Mai întâi cu puștoaica, nu? Cu fiica!
Dănuț Covaci: Cu fiica, cu Alina! Alina o cheamă pe fiică!
Cristina Cioran: Mă rog… nu contează!
Dănuț Covaci: Aline sunt multe!
Cristina Cioran: Da, sunt multe! Așa este! Mai vorbiți cu Alina, cu puștoaica?
Dănuț Covaci: Nu mai am voie!
Cristina Cioran: Nu mai aveți voie, dar ați mai vorbi!
Dănuț Covaci: Aș mai vorbi ca s-o salvez și pe ea din situația în care e în acea casă!
Cristina Cioran: Să reluăm: ați început o relație cu o fată…
Dănuț Covaci: Pe rețelele de socializare...
Cristina Cioran: După câteva luni, v-ați combinat cu mama!
Dănuț Covaci: Nu, mi-a prezentat-o pe mama dânsei!
Cristina Cioran: Așa! Și v-a plăcut și ea pe dumneavoastră …
Dănuț Covaci: Da!
Cristina Cioran: Și …
Dănuț Covaci: Fiind de-o vârstă mai apropiată …
Cristina Cioran: Acolo e …
Dănuț Covaci: Cu mama dânsei eram de-o vârstă apropiată!
Cristina Cioran: Când ați avut relația?
Dănuț Covaci: Cu fiica?
Cristina Cioran: Cu mama!
Dănuț Covaci: Cu mama, în decembrie, 24 decembrie 2015!
Cristina Cioran: Nu, cât... cât a durat? Cât a durat?
Dănuț Covaci: Până anul trecut în…
Cristina Cioran: Deci, vreo trei ani de zile!
Cristina Cioran: Copilul l-ați recunoscut, adică e al dumneavoastră, pe numele dumneavoastră!
Invitatul a dat din cap aprobator. La noi ați venit cu un apel disperat pentru că acest copil pățește niște
lucruri!
Dănuț Covaci: Da!
Cristina Cioran: Spuneți-mi despre ce este vorba!
Dănuț Covaci: Este agresat, maltratat!
Cristina Cioran: Cum ați descoperit asta?
Dănuț Covaci: De când m-am dus la maternitate, să-l iau din maternitate! De când m-am dus în
maternitate să-l iau…
Dănuț Covaci: Din momentul acela am văzut că e ceva în neregulă cu mama copilului. Nu l-a
îmbrățișat, nu l-a alăptat! Deci, prima îmbrățișare a copilului nostru la maternitate, a zis să-l iau eu în brațe,
să nu-l ia ea!
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Cristina Cioran: Da, mă rog, asta se întâmplă la femei! Și o să confirme doamna psiholog că se
întâmplă de multe ori! Dar eu voiam să vă întreb altceva: când a aflat fiica, Alina… când a aflat că mami e
însărcinată cu iubi, ce a zis?
Dănuț Covaci: A zis să nu-l aducă în casă! A zis… mami, acest copil… numai pe mine mă ai! Pe el să
nu-l aducă-n casă!
Cristina Cioran: Și l-a adus acasă!
Dănuț Covaci: L-am adus împreună cu ea!
Cristina Cioran: Așa! Și fata?
Dănuț Covaci: Era pe mute, oricum ea era tot un copil, acel copil este un copil chinuit!
Cristina Cioran: Copilul… vorbiți de Alina?
Dănuț Covaci: De Alina, de fosta…
Cristina Cioran: Ok! (...).
Sel. 3 (Rep. 36.44, sel 20-17) Cristina Cioran: E dizgrațios dacă ne gândim așa, dar pe de altă parte,
problema cea mai mare este copilul. Pentru că domnul a văzut pe un site de socializare un filmuleț. Vă rog să-mi
povestiți ce-ați aflat de fiul dumneavoastră! După ce v-ați despărțit! Sau… mă rog, erați împreună?
Dănuț Covaci: Eram împreună!
Cristina Cioran: Erați împreună!
Dănuț Covaci: Eram împreună!
Cristina Cioran: Și ce-ați găsit pe Facebook?
Dănuț Covaci: Făceau apel niște persoane pe re… acest Facebook…
Cristina Cioran: Cineva făcea apel pe Facebook că…
Dănuț Covaci: Apel către părinții acelui copil! Făcea apel către acei părinți…
Cristina Cioran: Vorbim de acest material, îl avem acum în imagini!
Dănuț Covaci: Da! Full screen a fost redifuzată fotografia realizată într-un metrou, însoțită de
textul: Distribuiți, vă rog, această poză… cu speranța că acest mesaj va ajunge la părinții copilului din poză.
Astăzi, 20 august, aproximativ 20:40, în metroul cu direcția Dimitrie Leonida, această individă păruia și
brusca copilul din poză. După ce am ”dialogat” cu ea a încetat, dar nu părea că este prima oară când se
comportă astfel cu acel copil. Poate ajung să afle și părinții copilului pe cine plătesc să le îngrijească copilul.
În partea de jos a ecranului era scris Foto Facebook.
Cristina Cioran: Și de fapt era mama!
Dănuț Covaci: Exact!
Camelia Mitoșeru: Dar tu stăteai cu ele în casă în perioada asta, nu?
Dănuț Covaci: Da!
Cristina Cioran: Și n-ați observat o schimbare la copil?
Dănuț Covaci: Am observat schimbări și supravegheam copilul, normal c-am observat!
Camelia Mitoșeru: Păi și ce-ai făcut?
Dănuț Covaci: Ce puteam să fac? Când doamna… când Dima… această Dima Iuliana Laura…
Cristina Cioran: Nu contează, vă rog să nu-i mai spuneți numele!
Dănuț Covaci: Păi de ce nu puteți să-i spuneți numele?
Cristina Cioran: Pentru că nu avem acordul dânsei!
Dănuț Covaci: Nu aveți acordul să-i spun mama copilului meu… numele…
Cristina Cioran: Să-i dăm numele! Da!
Dănuț Covaci: Bine, doamnă! Nu-i mai spun! Cum o să-i spun?
Cristina Cioran: Puteți să-i spuneți pe numele mic, că-s multe! Aline-s multe…
Dănuț Covaci: Iulia!
Cristina Cioran: Iulia, poftim! (…).
Sel. 4 (Rep. 40.14, sel 20-17)
Dănuț Covaci: Dânsa a… a… în acel moment a introdus acea ordonanță prezidențială care este foarte
grabnică pentru copil!
Cristina Cioran: Să-și ia copilul înapoi!
Dănuț Covaci: Să și-l ia înapoi! Exact!
Cristina Cioran: Dar având în vedere că ați mers deja la Protecția Copilului, a fost în favoarea
dumneavoastră să vă țineți copilul!
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Dănuț Covaci: A fost în favoarea mea pentru probele care le-am arătat! Copilul nu era într-un mediu
sigur acolo!
Cristina Cioran: Și ați ajuns la spital! Cum, necum... Ce s-a întâmplat cu copilul de ați ajuns la spital?
Dănuț Covaci: A mâncat sticlă pisată copilul nostru!
Cristina Cioran: Nu, vă rog să nu spuneți asta pe post…
(...)
Cristina Cioran: Ne încurcăm, iertați-ne! E foarte încâlcită povestea, de aia ne încurcăm!
Dănuț Covaci: Păi e încâlcită! Copilul, când stătea acolo și eu lucram, îl ducea mereu la UPU!
Cristina Cioran: La Urgență!
Dănuț Covaci: La Marie Curie!
(...)
Dănuț Covaci: Postnatal! Acel postnatal care… pentru Guvern lucrează mama copilului!
Cristina Cioran: Lucrează în Guvern?
Dănuț Covaci: Cu banii Guvernului! Consilier juridic pe… să vă dau…
Cristina Cioran: A, e și consilier juridic!

fond!

Sel. 5 (Rep. 43.45, sel 20-17)
Cristina Cioran: L-ați mai dat în perioada asta la mamă?
Dănuț Covaci: L-am dat când am fost executat cum executați o casă, o mașină!
Cristina Cioran: De ce?
Dănuț Covaci: Pentru că ordonanță prezidențială s-a judecat pe fond! Și a câștigat dânsa copilul! Pe

(...)
Sorin Ovidiu Bălan: Stați că… stați că am priceput! Dumneavoastră ați luat copilul în împrejurările în
care pe Facebook s-a pus chestiunea aia?
Camelia Mitoșeru: Da!
Dănuț Covaci: Corect!
Cristina Cioran: După ce a fost la poliție!
Sorin Ovidiu Bălan: Părinți, luați copilul, că-i sparge capul nebuna...
Cristina Cioran: Da, da, da!
Sorin Ovidiu Bălan: Bun!
Camelia Mitoșeru: Și a profitat de asta!
Sorin Ovidiu Bălan: Deci, dumneavoastră l-ați luat și l-ați dus acasă la dumneavoastră! Ce s-a
întâmplat mai departe?
Dănuț Covaci: A depus ordonanță prezidențială care este o… care se judecă în… termen foarte scurt!
Într- o săptămână!
Sorin Ovidiu Bălan: Da, da!
Cristina Cioran: Ca să și-l ia înapoi! Ca să revină domiciliul la dânsa!
Dănuț Covaci: Nu dădusem probele! Domnule, ordonanța prezidențială, când se pune în mișcare, dă
copilul mamei! Întotdeauna! 99% !
(...)
Dănuț Covaci: M-am trezit că colegii ei de la muncă o arăta cu degetul! Lucrând într-o structură a
statului și cu banii Guvernului, te arată cu degetul: ți-ai lăsat copilul! Ea, atunci de disperare, a depus
ordonanță prezidențială!
Cristina Cioran: Așa! Ca să-și ia copilul înapoi în domiciliu!
Sorin Ovidiu Bălan: Cum ați ajuns să-l pierdeți, să nu mai îl aveți șase luni?
Cristina Cioran: Să ajungeți la spital și să…
Dănuț Covaci: Nu mai mi l-a dat! Nu s-a supus ordonanței prezidențiale!
Cristina Cioran: Așa! Păi asta era răspunsul!
Dănuț Covaci: N-a respectat-o!
Curie.

Sel. 6 (Rep. 49.18, sel 20-17) Dănuț Covaci: Am fost sunat să mă duc la Camera de Gardă. La Marie

Cristina Cioran: După ce copilul a rămas la ea…
Dănuț Covaci: După… nu puteam să-l mai recuperez înapoi. Pentru că stătea închis în casă. Nu
puteam să-l văd.
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Cristina Cioran: Și v-ați dus la Marie Curie.
Dănuț Covaci: M-a sunat să mă duc la Camera de Gardă Marie Curie. Când am ajuns acolo, când am
intrat… am prezentat buletinul, sunt tatăl co… lui David, că așa-l cheamă pe copilul nostru, vreau să știu de
ce e adusă iarăși aici. A nu știu câta oară. Când am intrat acolo, doamna doctor… era o doamnă doctor acolo,
mi-a spus: deshidratat! Cum adică deshidratat? Nu i-a dat apă să bea! Multe ore!
(...)
Dănuț Covaci: Mama copilului meu, doamna Iulia… a ieșit râzând. Atunci în acest moment, relațiile
tensionate între mine și ea au degenerat! Au degenerat verbal…
Sorin Ovidiu Bălan: Ea a ieșit râzând… era de bucurie că vă vede!
Ioana Tănase: Adică dumneavoastră ați început să vă manifestați verbal…
Dănuț Covaci: Nu, domnule, am… am…
Ioana Tănase: ... pentru că ați întrebat-o: ce ai făcut cu copilul meu de arată aşa?
Dănuț Covaci: Da!
Cristina Cioran: Ce s-a întâmplat?
Dănuț Covaci: Dar nu era prima oară, doamna Tănase, nu era prima oară!
Cristina Cioran: Și ce s-a întâmplat?
Dănuț Covaci: Deshidratat copilul letargic!
Cristina Cioran: Nu, domnule! Și ce s-a întâmplat după ce ați zis că a degenerat discuția…
Dănuț Covaci: A degenerat!
Camelia Mitoșeru: Adică?
Cristina Cioran: Prin ce?
Dănuț Covaci: Am primit niște mâini în gât!
Cristina Cioran: Deci, ea v-a atacat pe dumneavoastră!
Dănuț Covaci: Da!
Cristina Cioran: Și dumneavoastră?
Dănuț Covaci: Am un certificat medico-legal!
Sorin Ovidiu Bălan: La UPU acolo la Marie Curie? De față cu toată lumea?
Dănuț Covaci: Am un certificat medico-legal, în acel moment nu aveam ce să fac decât s-o îmbrâncesc!
Cristina Cioran: Și? A căzut!
Dănuț Covaci: Am îmbrâncit-o!
Camelia Mitoșeru: Și a chemat poliția!
Dănuț Covaci: Normal că a venit poliția!
Cristina Cioran: Și gata, şi asta a fost!
Ioana Tănase: A obținut…
Cristina Cioran: A obținut ce a dorit, domnul meu!
Sel. 7 (Rep. 51.26, sel 20-17) Ioana Tănase: Care era comportamentul mamei față de copil?
Dănuț Covaci: Nu-l alăpta, doamna Tănase! Doamna psiholog, nu-l alăpta!
Cristina Cioran: Dar îi făcea vreo formulă!
Ioana Tănase: Și motiva în vreun fel?
Dănuț Covaci: Ce formulă?
Ioana Tănase: Motiva în vreun fel…
Dănuț Covaci: O mulgeam cum mulgeți dumneavoastră vacile la țară! Am cumpărat un aparat din
acela care se mulge sânul…
Cristina Cioran: O pompiță, da!
Dănuț Covaci: Și-i puneam în biberon!
Ioana Tănase: Adică nu voia să…
Dănuț Covaci: Da, nu vrea…
Ioana Tănase: … aibă copilul la sân!
Sorin Ovidiu Bălan: Să nu-şi strice sânii!
Ioana Tănase: Vreau să vă întreb așa: situația fetei, adică a fostei dumneavoastră iubite care era? Ea ce
făcea în acel timp? Care era relația?
(...)
Dănuț Covaci: Fiica n-o vedeam în casă, era absentă!
Sorin Ovidiu Bălan: Cum ar veni sora copilului dumnealui!
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Ioana Tănase: Pentru că lucrurile dacă au stat așa de la început…
Sorin Ovidiu Bălan: Dar și amantă totodată!
Ioana Tănase: … adică încă din prima zi de când a venit copilul pe lume…
Dănuț Covaci: Era absentă!
Ioana Tănase: … mama…
Dănuț Covaci: Fata!
Ioana Tănase: … s-ar putea să fi suferit o depresie post-partum…
Cristina Cioran: Sigur că da!
Ioana Tănase: … pe sentimentul de vinovăție pe care deja-l avea instalat! Adică ea era o dată mamă,
făcuse ce făcuse unui copil...
(...)
Sel. 8 (Rep. 53.28, sel 20-17) Ioana Tănase: Dacă v-ați asumat… că spuneați că dumneavoastră ați
vrea s-o salvați și pe Adina, Alina cum ați spus că o cheamă!
Cristina Cioran: Alina!
Dănuț Covaci: Andreea-Alina!
Ioana Tănase: Alina! Cum? În ce sens s-o salvați când de fapt dumneavoastră ați contribuit la mai
multe…
Dănuț Covaci: Îmi cerea sfaturi… Doamna psiholog, fata îmi cerea sfaturi! Ce să facă…
Ioana Tănase: Deci, nu cred că vă investea cu atâta încredere și cu atâta atașament încât să vă…
Dănuț Covaci: Nu, încredere nu mai era! Încredere…
Cristina Cioran: Dar să vedeți cu câtă încredere l-a investit! Când ați avut raporturi sexuale cu fata?
Ultima oară…
Dănuț Covaci: În anul când m-am despărțit de… acum, în 2018!
Ioana Tănase: Iată! După ce venise copilul dumneavoastră, nu? … pe lume!
Dănuț Covaci: Da!
Sorin Ovidiu Bălan: Deci, domnul Dan, un pic trebuie să vă și hotărâți!
Dănuț Covaci: M-am… o dată s-a mai întâmplat, domnul Bălan! S-a mai întâmplat o singură dată!
Cristina Cioran: Doamne!
(...)
Sel. 9 (Rep. 56.28, sel 20-17) Cristina Cioran: Ați agresat-o în afară de spital vreodată? Altă dată…
Dănuț Covaci: O singură îmbrâncitură i-am dat… o singură dată la spital!
Cristina Cioran: O singură dată ca la fiică!
Sorin Ovidiu Bălan: Tot ca niciodată!
Dănuț Covaci: Am îmbrâncit-o, domnule Bălan! Am îmbrâncit-o!
Sorin Ovidiu Bălan: Am înțeles! Tot ca niciodată și asta!
Camelia Mitoșeru: Nu, domnule! Ca niciodată!
Cristina Cioran: O singură dată! Nu se pune!
Sorin Ovidiu Bălan: Domnul Dan…
Dănuț Covaci: Nu mă laud cu lucrul acesta!
(...)
Dănuț Covaci: Doamnă! Copilul meu stă închis în casă…
Sorin Ovidiu Bălan: Domnul Dan…
Dănuț Covaci: … nu-l scoate afară…
Sorin Ovidiu Bălan: Eu cu tot respectul…
Dănuț Covaci: … pentru că îi e frică că-l voi lua eu!
(...)
Dănuț Covaci: Nu este doar un singur consilier juridic!
Sorin Ovidiu Bălan: Dar ce e domnule la Guvernul ăla? E Prim-Ministru? Că Primul Ministru nu
lucrează…
Dănuț Covaci: Are duble comenzi! Dacă înțelegeți ce vreau să spun!
Cristina Cioran: Nu înțelegem, eu chiar nu înțeleg!
(...)
Dănuț Covaci: Adică lucrează, are dosarele multor oameni!
Cristina Cioran: Ce domnule, e în SRI?
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Dănuț Covaci: Nu, domnule! Aduce-ți-mi rucsacul să vă arăt dosarele multor politicieni care le ținea
dânsa la mine acasă!
Sorin Ovidiu Bălan: Care politicieni?
Cristina Cioran: Doamne ferește!
Sorin Ovidiu Bălan: Ce să facă politicianul la tribunal!
Cristina Cioran: În ce ne băgați, domnule? Ce suntem în ”Narcos” aici ce sunt?
Dănuț Covaci: Poftim? Este din structurile vechi ale statului!
(...)
Dănuț Covaci: Păi atâta timp cât te duci cu fata ta, cu fiica ta cea mare care o are și face acea spirală
de care a auzit toată România…
Cristina Cioran: Nu, nu, nu, nu, n-aș vrea să intrăm …
Dănuț Covaci: Nu dau nume!
Cristina Cioran: Nu, nu! Deci nu vreau să intrăm în acea poveste pentru că…
(...)
Dănuț Covaci: Când face spirală și te integrezi în absolut!
Cristina Cioran: Nu, nu, nu, nu! Vă rog! Vă rog foarte mult! Să respectați ce am zis!
Prin telefon a intervenit Iuliana, sora lui Dănuț.
Sel. 10 (Rep. 00.47, sel 20-18) Iuliana: Și eu am luat legătura cu persoana care a pus postarea și a
distribuit-o pe Facebook.
(...)
Iuliana: Da, mi-a povestit doamna exact ce s-a întâmplat, că-l maltrata, îl lovea, îl trăgea de păr înainte
să intre în metrou. Din parc, mai exact!
Cristina Cioran: Doamne ferește!
Iuliana: Acolo a văzut-o prima oară în parc că lovea copilul și, din întâmplare a luat același metrou. Și
acolo s-a întâmplat toată chestia.
Cristina Cioran: Dar dumneavoastră n-ați fost martoră la vreo agresiune asupra celui mic? Făcută de
mamă…
Iuliana: Da, am fost și martoră! Vă spun imediat!
Cristina Cioran: Vă rog, nu mai avem foarte mult timp, de aceea aș vrea să vă grăbiți un pic!
Iuliana: Da, după asta cu agresiunea, fratele meu a încercat să-i ceară explicații! Ia uite, ce-i cu
postarea asta, hai să facem ceva! N-a certat-o, nu nimic! A zis ce se întâmplă, hai să scoatem postarea, să
vedem ce s-a întâmplat! S-o ajute, totuși! Și ea din momentul ăla a devenit foarte agresivă și l-a gonit pe
fratele meu de acolo de unde stăteau împreună…
Cristina Cioran: Aha…
Iuliana: Și la ora 5 de dimineața l-a contactat telefonic, eu eram de față când l-a sunat disperată să
vină să ia copilul că ea nu mai vrea copilul, că dacă nu ia copilul, ea se duce la metrou și se aruncă cu tot cu
copil!
Cristina Cioran: Doamne! Doamne, nici nu vreau să aud așa ceva!
Iuliana: Am auzit așa ceva! Sunt martoră! Că nu-l vrea pentru că copilul nu seamănă cu ea! Are… o
deranjează că nu seamănă cu ea, pentru că și colegele de la muncă i-au spus că nu seamănă copilul cu ea! Și
ăsta e adevărul, copilul nu…
(...)
Iuliana: Domnii judecători au văzut dovezile, înregistrări, postări și chiar dânsa a declarat în fața
judecătorilor pentru că copilul are probleme psihice și trebuie să-l lege de mâini și de picioare la doi anișori…
Cristina Cioran: Doamne!
Iuliana: Da!
Cristina Cioran: Doamne Dumnezeule!
Iuliana: Ea nu poate să-l mai crească că ea are o fată și trebuie să se ocupe de educația ei!
Cristina Cioran: Da!
Sel. 11 Moderatoarea a precizat că s-a încercat contactarea persoanei menționate în discuție:
(Rep. 04.05, sel 20-18
Dănuț Covaci: E o procesomană! Și face acțiuni!
Ioana Tănase: Păi dacă e procesomană atunci trebuie să fie evaluată dacă e procesomană!
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Dănuț Covaci: Atunci de ce nu se autosesizează Protecția Copilului? Eu asta îmi doresc, eu am venit la
televiziune doar să-mi știu copilul în siguranță!
Sorin Ovidiu Bălan: Da, nu, perfect! Aveți perfectă dreptate!
Dănuț Covaci: De ce nu se autosesizează?
Sorin Ovidiu Bălan: După ce am văzut pe Facebook, în mod normal, Protecția Copilului trebuie să fie
la poartă!
Cristina Cioran: Eu cred că venind aici... venind aici la noi la emisiune...
Dănuț Covaci: Nu îi interesează, doamnă!
Cristina Cioran: Venind aici, eu cred că deja e... cei de la Protecția Copilului vor lua atitudine! Noi am
încercat s-o contactăm pe doamna, nu am reușit...
Dănuț Covaci: Nu dorește!
Cristina Cioran: ... să vorbim cu dânsa!
Dănuț Covaci: Nici nu dorește!
Cristina Cioran: Și nu dorește să intervină sau să intre în vreo discuție!
Dănuț Covaci: Era de așteptat!
Cristina Cioran: Noi sperăm ca autoritățile să se autosesizeze sau dacă mai faceți acum o sesizare, le
spuneți că ați fost și la Antena 1 și sunt sigură că au văzut deja!
(...)
Pe parcursul discuției din platou, pe ecran a apărut, atât full screen cât și pe ecran partajat, fotografia
menționată, cu sursa Facebook.

Vizionând şi analizând raportul de monitorizare al ediţiei emisiunii „Acces direct”
din 20 mai 2019, membrii Consiliului au constatat încălcarea gravă a dispoziţiilor art. 33
alin. (1, 3) din Codul audiovizualului, potrivit cărora orice persoană are dreptul la
respectarea vieţii private şi de familie, a domiciliului şi a corespondenţei, fiind interzisă
difuzarea de ştiri, dezbateri, anchete sau de reportaje audiovizuale care constituie
imixtiuni în viaţa privată şi de familie a persoanei, fără acordul acesteia.
Membrii Consiliului au constatat că, în cadrul acestei ediţii, au fost prezentate
aspecte din viaţa privată şi de familiei a unei persoane, fără acordul acesteia, fapt
interzis de norma invocată.
Prin sesizarea formulată ca urmare a difuzării acestei ediţii, petenta arată că
„astfel de dezvăluiri calomnioase îmi periclitează poziția in societate, locul de munca,
daune care pot fi ireversibile pentru mine și familia mea, cât și faptul că un copil aflat la
vârsta când are nevoie de mama 2 ani și 9 luni, ii poate fi îngrădit dreptul la dragostea
maternă. Din dorința de subiecte bomba, postul de televiziune Antena 1, mi-a încălcat
dreptul fundamental la viață privată, prin folosirea numelui meu și al fiicei mele, cât și
funcția domiciliu (localitatea) in cadrul emisiunii Acces Direct...”
Astfel, în cadrul emisiunii, în intervalul orar 17.30-18.05, a fost dezbătut subiectul
cu privire la „cazul” lui Dănuț Covaci, un bărbat care ar fi avut o relaţie cu o tânără, apoi,
cu mama ei, având un băieţel cu aceasta din urmă.
Membrii Consiliului au constatat că modalitatea în care a fost prezentat acest
subiect contravine prevederilor legale care reglementează dreptul fundamental la viaţă
privată al oricărei persoane, în condiţiile în care au fost făcute publice, fără acord,
aspecte ce ţin intrinsec de acest drept protejat, petenta precizând că nu şi-a exprimat
consimţământul în această privinţă.
De asemenea, Consiliul a mai constatat că, în contextul subiectului prezentat, în
cadrul emisiunii au fost menţionate numele petentei, funcţia acesteia, instituţia unde
lucrează, localitatea de domiciliu, numele fiicei şi al băieţelui, elemente care pot
conduce la identificarea lor în comunitate.
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Prezent la şedinţă, reprezentantul postului a afirmat că scopul urmărit a fost de a
prezenta povestea unui copil abuzat de mama sa, argumentaţie respinsă de Consiliu,
care consideră că modul în care s-a desfăşurat emisiunea nu a avut nicio legătură cu
protecţia şi interesele copilului presupus abuzat. Astfel, Consiliul a constatat că titlurile
afişate pe ecran, conţinutul materialelor audiovizuale prezentate sub menţiunea
„reconstituire”, comentariile făcute pe marginea acestui subiect, au evidenţiat, în
realitate, prezentarea unei poveşti triviale de viaţă. Mai mult, deşi în emisiune s-au
adus acuzaţii cu privire la comportamentul mamei respective în relaţia cu copilul său,
acestea nu au fost demonstrate, fiind susţinute doar cu declaraţiile invitatului, în
condiţiile în care există o hotărâre judecătorească de interdicţie împotriva acestuia.
Consiliul consideră că prezentarea aspectelor ce ţineau de viaţa de familie şi
privată a persoanei din discuţie şi a unor date cu caracter personal, presupune implicit
acordul acesteia, iar în lipsă este interzisă difuzarea lor.
În aceeaşi şedinţă, Consiliul a analizat şi raportul având ca obiect emisiunea „Xtra
Night Show” difuzată în data de 14.05.2019, în intervalul orar 23.15-01.10, prezentată
de Dan Capatos, co-prezentator Cătălin Bordea. În cadrul acestei ediţii, s-a discutat
despre moartea designerului Răzvan Ciobanu.
Referitor la această emisiune a fost primită sesizarea nr. 5446/15.05.2019, în
care petentul afirmă că pe ecran i-a fost prezentată imaginea, încercuită cu roşu şi i-a
fost menţionat numele, că au fost făcute afirmaţii defăimătoare la adresa lui, iar
telespectatorilor li s-a cerut să trimită, prin SMS, informaţii despre el.
Redăm din raportul de monitorizare:
Titluri pe ecran: CE INTERESE AVEAU VIZITATORII DIN CASA LUI RĂZVAN? IMAGINI
NEDIFUZATE CU RĂZVAN CIOBANU,
Invitați: Sorin Ovidiu Bălan.
Pe parcursul emisiunii, pe ecran a fost afișat: EXCLUSIV SMS 1272: ȘTII MAI MULTE?
În această ediție s-a discutat despre moartea designerului Răzvan Ciobanu.
(Rep. 17.58, sel 14-23) Dan Capatos: Așadar, și în această seară așteptăm să fiți alături de noi cu
informații, sugestii, informații relevante sau tot ce doriți să aflați în legătură cu acest subiect. La 1272 puteți
trimite toate aceste aspecte, dacă adăugați și data nașterii, vă puteți abona la norocul de a câștiga un Samsung
Galaxy Gran Prime Plus, pentru că este o extragere, așa cum știți, dacă adăugați data nașterii la orice mesaj
sau pe Facebook și Instagram la XNS puteți trimite, bineînțeles, părerile dumneavoastră. Sunt, așa cum vă
spuneam, extrem de importante și multe dintre ele ne ajută să nu mai bâjbâim prin hățișul acesta de informații și
de persoane.
Sel 1-(Rep. 19.26-20.28, sel 14-23) Inițial, prezentatorul a menționat despre existența unor persoane cu
rol cheie în ancheta referitoare la decesul designerului. Moderatorul a comentat, de asemenea, imaginile difuzate
pe ecran.
Dan Capatos: Așadar, pe lângă Cercel și… zi, Oprea Sorin, în jurul cărora au gravitat toate
evenimentele din aceste zile, vor mai apărea și alte personaje, pe care anchetatorii le consideră cheie în a afla ce
s-a întâmplat. Ca să vă spun pe scurt, unul dintre ele este cel cu care se pare că este cel cu care a vorbit Răzvan
pentru ultima oară la telefon, iar altul este prezent sau a fost prezent și la înmormântarea lui Răzvan Ciobanu
și se pare că are și el un rol extrem de important în ultimele zile ale lui Răzvan. Este acolo, așezat undeva în
spate, bine acum se bagă o domnișoară în cadru… posibil un creator de modă, dar vom vorbi despre toate
aceste lucruri puțin mai târziu. Acest domn va fi așteptat la audieri la Constanța.
Pe ecran au fost prezentate imagini în care numeroase persoane erau prezente la o înmormântare.
Chipul unui bărbat aflat în mulțime a fost încercuit cu roșu. În următoarea imagine, acesta a apărut în
întregime, fiind de asemenea încercuit cu roșu. Bărbatul purta ochelari de soare. Chipul acestuia nu a fost
blurat. Titrat pe ecran sursa: Acces Direct. Imaginile au fost difuzate timp de 20 de secunde.
Sel 2-(Rep.34.18-35.46, sel 14-23) Apoi, moderatorul le-a cerut telespectatorilor să trimită informații
despre bărbatul prezentat în imaginile de pe ecran.
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Dan Capatos: Acela este... acesta este personajul despre care vă spuneam și care acum este luat în
vizorul… este luat în vizorul anchetatorilor. Așa că, dacă sunt… pentru că n-avem și noi acces chiar la tot ce
se spune în dosarul ăla… dacă sunt persoane care-l cunosc pe acest domn și care pot face lumină vizavi de
felul în care el ar fi putut să influențeze deciziile lui Răzvan Ciobanu din ultimele zile sau care ar putea să știe
ce rol a jucat acest personaj în viața lui Răzvan Ciobanu mai ales în ultimele zile ale sale ne… ne-ar fi foarte
de folos. Pentru că de mâine… de azi, de mâine, de poimâine încolo, acesta va deveni un personaj central în
ancheta poliției. Când l-am văzut așa, până să aflăm că el va deveni, iată, la mai mult de două săptămâni,
element de anchetă… am încercat să luăm legătura cu el prin mijloace specifice: pe Instagram, pe Facebook, pe
SMS-uri, pe o grămadă de alte căi de comunicații moderne, însă omul a fugit de noi ca dracu de tămâie, adică a
dat orice fel de block, orice fel de încercare de a comunica cu colegii mei din redacție …
Sorin Ovidiu Bălan: Acum popa-i pe ecran și zici și tu de dracu!
Imaginile descrise mai sus au fost reluate pe ecran, fie full screen sau ecran splitat. Acestea au fost
difuzate în mod repetat, timp de 8 minute, în intervalul orar 23.34-23.42.
Sel 3-(Rep. 01.05-03.08, sel 15-0) După pauza publicitară, moderatorul a oferit mai multe detalii despre
persoanele considerate apropiate designerului Răzvan Ciobanu. În intervalul orar 24.01-24.03, timp de două
minute, imaginile descrise mai sus au fost reluate.
Dan Capatos: Vizavi de aceste două personaje, care probabil vor intra cât de curând în scenă, Dragoș și
Cătuneanu… Dragoș Crăiță se numește el . Este cel despre care Răzvan vorbea aici la XNS în urmă cu ceva
vreme dacă vă aduceți aminte . El a organizat un eveniment de vânzare a hainelor pe care le avea de prisos,
rămase mari din perioada în care era gras și dacă vă aduceți aminte, aici la noi pe canapea, a prezentat acest
eveniment ce urma să aibă loc undeva în luna noiembrie. Ei bine, momentul a avut loc în luna noiembrie,
acest Dragoș Crăiță este cel cu care Răzvan a organizat acest eveniment. Are site-ul detoxmarket și reSale
sau ce mai are el pe acolo, mă rog… s-a ocupat îndeaproape de acest eveniment, de revânzarea hainelor pe
care Răzvan vroia să le dea. Mai mult… mai mult decât atât, se pare că el era în casa … asta dacă Vica
Blochina nu minte… era în casa la Răzvan Ciobanu, exact în ziua în care Răzvan a plecat la mare. Răzvan
făcea duș și el îl aștepta și l-ar fi auzit când spune: ”stai, domnule, că trebuie să aștept marfa aceea!” Acum,
dacă noi ne gândim la ce au spus Sorin Oprea și la ce a spus și Laura Vicol, că apartamentul a fost găsit
devastat și mai mult de atât, Sorin ne spunea că erau fecale peste tot și că… înțelegi? Ba chiar, dacă nu mă
înșel, spunea că nu numai fecale de la pisică…
Cătălin Bordea: Păi asta e… adică e un amănunt…
Dan Capatos: Scabros de-a dreptul… e, cum stăteau în acel apartament…
Sorin Ovidiu Bălan: Cum au stat atâtea ore?
Dan Capatos: Și cum au stat atâtea ore persoanele care au venit apoi să ridice, care o lustră, care o
lampă, care un hard sau mai știu eu ce.(…).
(Rep. 28.31, sel 15-0) După pauza publicitară, moderatorul a afirmat că telespectatorii l-au recunoscut pe
cel numit ”Dragoș”.
Dan Capatos: Așteptăm mesajele dumneavoastră pe toate căile de comunicații, vă mulțumim pentru
faptul că ați răspuns apelului nostru, mulți l-au recunoscut pe Dragoș, de Cătuneanu mai așteptăm și niște
informații. La 1272 sau pe Instagram sau Facebook XNS, pagina oficială, așteptăm mesajele dumneavoastră.
Sel 4-(Rep.50.59-51.51, sel 15-0) Moderatorul a oferit informații din surse confidențiale conform cărora
Răzvan Ciobanu ar fi amanetat o brățară. Pe contractul de la amanet ar fi fost trecut și un prieten de-al său, care
ulterior a recuperat brățara de la respectivul amanet.
Dan Capatos: Este foarte important, cred eu în momentul ăsta să știm cu cine a fost la amanet. Cu cine
a fost la amanet cu o zi înainte să plece la mare și să moară?
Sorin Ovidiu Bălan: Adică cine i-a luat banii de pe brățară?
Dan Capatos: Pentru că în ultimele zile știm că a fost vizitat doar de către domnul Dragoș Crăiță cum
îl cheamă… despre care v-am vorbit astăzi și care aștepta să iasă Răzvan din duș , care i-ar fi spus că
așteaptă marfa și… puțini știm! Și Vica! Și cine a mai fost în ultimele… chiar ultimele ore acolo la București în
apartamentul lui? Foarte puțină lume! Deci cine a fost cu el la amanet? Presupun că nu Vica, că ar fi
recunoscut-o informatorul.
Sorin Ovidiu Bălan: Îți dai seama! Nu!
Dan Capatos: Spune de un bărbat !
Sorin Ovidiu Bălan: Și de ce a luat el toți banii?
Dan Capatos: Dacă o fi Dragoș ăsta? E, zic și eu! Poate n-o fi! Bine! Publicitate! (…)
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Analizând emisiunea „Xtra Night Show” din 14.05.2019, din al cărei conţinut am
redat anterior, membrii Consiliului au constatat că aceasta a fost difuzată cu încălcarea
prevederilor art. 32 alin. (1) din Codul audiovizualului.
În cadrul acestei ediţii, a fost prezentată o filmare de la înmormântarea
designerului Răzvan Ciobanu, în care apăreau mai multe persoane, printre care şi cel
care a formulat ulterior sesizarea la CNA. În acest context, prezentatorul Dan Capatos
a susţinut că bărbatul din imagini, al cărui chip a fost încercuit cu roşu şi nu a fost blurat,
ar fi avut „un rol extrem de important în ultimele zile” şi este un personaj cheie în
ancheta poliţiei. La început, imaginile au fost difuzate timp de 20 de secunde. Ulterior,
au fost reluate reluate pe ecran, fie full screen sau ecran splitat, fiind difuzate în mod
repetat, timp de 8 minute, în intervalul orar 23.34-23.42, şi timp de două minute, iar în
intervalul 24.01-24.03.
De asemenea, în cadrul emisiunii, prezentatorul i-a menţionat numele persoanei
a cărui imagine a fost prezentată încercuită cu roşu, solicitând publicului să-l identifice
şi să trimită informaţii despre el, prin SMS.
Membrii Consiliului au constatat că „ancheta” construită în jurul persoanei
prezentate în imagini în acest mod a fost de natură a o prejudicia, fapt ce contravine
normei potrivit căreia niciun drept conferit prin lege nu poate fi exercitat într-un mod
excesiv şi nerezonabil, contrar bunei-credinţe, în scopul de a vătăma sau de a păgubi
pe altul ori profitând de ignoranţa sau de buna-credinţă a persoanelor.
Faţă de aceste aspecte, având în vedere sancţiunile anterioare pentru încălcarea
prevederilor legale privind protecţia demnităţii umane, ţinând cont de criteriile de
individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului,
Consiliul a propus sancţionarea radiodifuzorului cu amendă de 20.000 lei.
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 (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. STV 03.10/19.12.1995 eliberată la 02.04.2019 şi decizia de autorizare nr. 169.43/22.11.2016 eliberată la 02.04.2019 pentru postul ANTENA 1) se sancţionează cu
amendă în cuantum de 20.000 lei pentru încălcarea articolelor 32 alin. (1) şi 33 alin.
(1 şi 3) 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:
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“Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu amendă de 20.000 lei postul
ANTENA 1, deoarece, în cadrul emisiunii “Acces direct” din 20 mai 2019. au fost
prezentate aspecte din viaţa privată şi de familie a unei persoane, fără acordul acesteia,
fapt interzis de art. 33 din Codul audiovizualului.
De asemenea, emisiunea „Xtra Night Show” din 14.05.2019 a fost difuzată cu
încălcarea art. 32 din acelaşi act normativ, potrivit căruia niciun drept conferit prin lege
nu poate fi exercitat într-un mod excesiv şi nerezonabil, contrar bunei-credinţe, în
scopul de a vătăma sau de a păgubi pe altul ori profitând de ignoranţa sau de bunacredinţă a persoanelor.”
Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.

VICEPREŞEDINTE,
NICOLAIE BĂLAŞA-SORESCU

Serviciul juridic, reglementări şi relaţii europene
Şef serviciu Dumitru Ciobanu

