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Decizia nr. 673 din 02.07.2019
privind somarea S.C. ANTENA TVGROUPS.A.

BUCUREŞTI, Bd. Ficusului nr. 44A, et. 4A, zona 2, sector 1
CUI 1599030

Fax: 021/203.02.45, 021/203.03.57, 021/208.74.97

- pentru postul ANTENASTARS
Bucureşti, Bd. Mărăşeşti nr.65-67, Coplex Expoziţional, Pavilion 7, sector 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 2 iulie 2019, Consiliul Naţional
al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza sesizării nr.
5929/27.05.2019, cu privire la emisiunea „Dragoste fără secrete” difuzată de postul
ANTENA STARS, în data de 22.05.2019.

Postul de televiziune ANTENA STARS aparţine radiodifuzorului S.C. ANTENA TV
GROUP S.A. (licenţă audiovizuală nr. S-TV 166.9/09.01.2007 eliberată la 02.04.2019 şi
decizia de autorizare nr.1253.0-11/20.02.2007 eliberată la 02.04.2019).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării de înregistrări, membrii
Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ANTENA TV GROUP S.A. a încălcat
prevederile art. 18 alin. (1) lit. b) 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 producţii care prezintă scene
de sex, limbaj sau comportament trivial, vulgar sau obscen.

În fapt, postul ANTENA STARS a difuzat, în direct, în data de 22.05.2019, în
intervalalele orare 12:00-13:00, respectiv 18:45-20:45, două ediții ale emisiunii „Dragoste
fără secretee, prezentate de Iuliana Călinescu. Genul programului: reality show, semn de
avertizare AP (Următorul program poate fi vizionat de copiii în vârstă de până la 12 ani
numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia- Programul poate conține: scene cu
impact emoțional, nuditate fără conotații sexuale, limbaj licențios.

Cu privire la ediţia de la ora 12.00, pentru care s-a reţinut încălcarea dispoziţiilor
invocate, redăm din raportul de monitorizare:

Cuplurile prezente în această ediție: Mădălina și Alexandru, Narcisa și Cosmin, Andrei și Flory,
Laurențiu și Oana, Rozy și Valentin, Mădălin și Nicoleta.

Titluri pe ecran: Puteți urmări 24/7, tot ce fac concurenții din casă,
accesând ”DRAGOSTEFĂRĂSECRETE.RO”! Fiecare cuplu eliminat va fi înlocuit de un altul, așa că
vă puteți înscrie în cursă! Telefoanele noastre vă stau la dispoziție, pentru înscrieri!
0752303489/0763.708.692. Voturile voastre vor hotărî cine va intra în posesia MARELUI PREMIU!
Cuplul desemnat câștigător, la finalul celor 100 zile de emisiune, va primi un APARTAMENT!

În această ediție, aflați pe o terasă, cuplurile au dialogat cu moderatoarea cu privire la
acomodarea în studiouri.

Sel 1-(Rep. 02.07-03.54, sel 22-12) În jurul orei 12.02, a fost prezentat un material înregistrat în
care apăreau Mădălina și Alexandru. Acesta din urmă purta un maiou și o pereche de pantaloni scurți.
Fata purta o pereche de pantaloni lungi și o bluză lungă până la nivelul genunchilor.

Bărbatul s-a așezat în spatele femeii, lipindu-și bazinul de posteriorul acesteia. Femeia stătea
ușor aplecată.
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Alexandru: Uită-te în oglindă! Amândoi! Te răsfăț ca… O știi?
Mădălina: Nu știu! Sau cântă și tu să vedem…
Alexandru: Te răsfăț ca Brad pe Angelina… Mie îmi crește adrenalina! (…). Alexandru a

ridicat bluza fetei, privind către posteriorul acesteia. Bărbatul a început să-și miște bazinul
înainte și înapoi, atingându-l de posteriorul femeii. Apoi, și-a îndepărtat bazinul și cu mâna
dreaptă a apăsat pe umărul fetei pentru ca aceasta să se aplece. Încă o dată și-a apropiat bazinul
de posteriorul tinerei.

Alexandru: Îmi place viața, cum se scârțâie mașina, te fac câte ture vrei, nu se termină benzina!
Iau mitraliera în mână, nu un pistol ca Gina! Umblă ușor, te ating pe covor… uite covorul! Te ating pe
covor (…).

Ulterior, Alexandru a făcut exerciții fizice la un aparat, acesta mișcându-și bazinul înainte și
înapoi în timp ce se ținea cu mâinile de aparat. Concurentul purta doar o pereche de pantaloni scurți. Pe
ecran a fost scris ora 21:24.

Apoi, Mădălina i-a cerut lui Alexandru să se așeze pe podea, cu abdomenul lipit de aceasta,
sprijinindu-se în palme. Mădălina s-a așezat pe spatele acestuia.

Mădălina: Hai, jos tex… jos tu!
Alexandru: Hai… Pune-ți mâinile la spate! Mâinile la spate, poliția! Hai, gata?
Mădălina: Da!
Bărbatul a făcut flotări ținând-o pe spate pe Mădălina.
Mădălina: Invidioaselor!
Alexandru: Hai să vedem… Bărbatul și mișcat brațele pe podea.
Mădălina: Geloaselor! Uite ce iubit am!Mădălina a stat în șezut peste posteriorul lui Alexandru.
Alexandru: Au!
Mădălina: Invidioaselor!
Alexandru: Hai să facem îngerași! Femeia și-a lipit trunchiul de spatele lui Alexandru și

amândoi au început să-și miște brațele pe podea.
Mădălina: Facem! Invidioaselor, este iubitul meu! E foarte drăguț!
Sel 2-(Rep. 16.44-17.16, sel 22-12) În jurul orei 12.16, a urmat un alt material înregistrat în care

au apărut Mădălin și Nicoleta. Bărbatul credea că femeia ar avea o relație cu un alt bărbat din afara
emisiunii.

Nicoleta: Băi, băiatule, de ce minți?
Mădălin: Hai, lasă! Că o dăm mâine pe față!
Nicoleta: Băi, băiatule! De ce minți?
Mădălin: Ți-am zis eu, nu mai fă spectacol în fața camerei!
Nicoleta: Băi, băiatule! De ce minți? Doamne ferește!
Mădălin: Așa! Fă teatru! Băi, oricum știe toată lumea… O să vorbească și…
Nicoleta: Măi, omule care știe toată lumea? Că ce? Pe cine am eu acasă? De ce minți, mă

băiatule? Bă, băiatule, tu chiar… tu chiar ai… Doamne!
Mădălin: Băi, deci e cineva din emisiune… adică…
Nicoleta: Deci, fiți atenți o… o… Cum să am o…
Mădălin: Nu poți să zici că… nu poți să minți!
Nicoleta: Păi și de ce pula mea zici că ”ești cu un băiat de acasă”?
Mădălin: Păi adică că ai acasă… că în sensul că, nu că…
Nicoleta: Da, da!
Mădălin: Ești cu el… că nu ești aici!
Nicoleta: Da, da! (…).

În urma analizării raportului de monitorizare şi vizionând înregistrările, membrii
Consiliului au constatat că, în cadrul ediţiei emisiunii „Dragoste fără secrete” difuzate în
data de 22.05.2019, începând cu ora 12.00, a fost folosită o expresie obscenă, nepotrivită
orei de difuzare şi de natură a prejudicia dezvoltarea minorilor, ceea ce contravine
prevederilor art. 18 lit. b) din Codul audiovizualului, potrivit cărora în intervalul orar 06.00-
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23.00 nu pot fi difuzate producţii care prezintă scene de sex, limbaj sau comportament
trivial, vulgar sau obscen.

În calitate de garant al interesului public, membrii Consiliului consideră că
respectarea principiului superior al copilului trebuie să primeze în orice program
audiovizual, asigurându-se astfel o protecţie reală a minorilor, pentru a nu fi expuşi unor
riscuri psihice şi/sau morale, neavând suficient discernământ şi cunoştinţe pentru a nu
considera că un comportament şi un limbaj obscen pot reprezenta un model firesc de
viaţă.

Pentru aceste considerente, ţinând cont de criteriile legale de individualizare a
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au
propus sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.

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

În temeiul art. 91 alin. (1) şi alin. (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. (licenţă audiovizuală nr. S-TV
166.9/09.01.2007 eliberată la 02.04.2019 şi decizia de autorizare nr.1253.0-11/20.02.2007
eliberată la 02.04.2019 pentru postul de televiziune ANTENA STARS) se sancţionează cu
somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 18 alin. (1) lit.
b) 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 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. are
obligaţia de a transmite pe postul ANTENA STARS, în următoarele 24 de ore de la
comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o
dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu somaţie publică postul ANTENA
STARS, deoarece, în cadrul ediţiei emisiunii „Dragoste fără secrete” din 22 mai 2019, de
la ora 12.00, a fost folosită o expresie obscenă, nepotrivită orei de difuzare şi de natură a
prejudicia dezvoltarea minorilor, ceea ce contravine art. 18 din Codul audiovizualului,
potrivit căruia nu pot fi difuzate între orele 06.00-23.00 producţii care prezintă scene de
sex, limbaj sau comportament trivial, vulgar sau obscen.”

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


