
Decizia nr. 879 din 08.10.2019
privind somarea S.C. ANTENA TVGROUP S.A.

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

Fax: 021/ 203.02.45; 203.03.57; 208.74.97

- pentru postul de televiziune ANTENA 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 8 octombrie 2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcția Monitorizare cu privire la
emisiunile “Poftiți pe la noi. Poftiți la muncă”, edițiile din 1 și 3 septembrie 2019 (reclamațiile
9004/01.09.2019, 9068/03.09.2019 ) și “iUmor” din 13.09.2019 (sesizarea nr.
9355/13.09.2019), difuzate de postul ANTENA 1.

Postul de televiziune ANTENA 1 aparţine radiodifuzorului S.C. ANTENA TV
GROUP S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 03.11/19.12.1995 şi decizia de autorizare
audiovizuală nr. 169.4-4/22.11.2016).

În urma analizării rapoartelor de monitorizare şi a vizionării înregistrărilor,
membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ANTENA TV GROUP S.A. a
încălcat prevederile art. 18 alin. (1) lit. a) și 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 violenţă fizică, psihică sau de limbaj, în mod repetat sau cu un
grad mare de intensitate sau gravitate, scene de sex, limbaj sau comportament trivial,
vulgar sau obscen.

În fapt, în data de 01.09.2019, în intervalul orar 16.01-18.56, postul ANTENA 1 a
difuzat o ediție a emisiunii “Poftiți pe la noi. Poftiți la muncă’’. 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 de violență fizică sau psihică minimă ca durată și intensitate și
limbaj licențios). Ediția a fost prezentată de Marin Barbu.

Invitați: Liviu Vârciu, Augustin Viziru, Mihai Mitoșeru, gemenele Monica și Gabriela
Irimia.

Redăm sinteza constatărilor din raportul de monitorizare>
Pe parcursul ediției, Nea Marin i-a lovit cu nuiaua sau cu bucați de lemn pe cei invitați în emisiune, în

special pe Liviu Vârciu.
Limbaj:
Nea Marin: Fir-ați ai dracu să fiți!
Nea Marin: Băi, Mitoșeru, nu trebuie să mergi ca prostul așa 200 m, să iei un strugure, ca ieri! La rând!

Unde dracu să te ia te duci?
Nea Marin: E mai umbră, să te ia dracu cu umbra ta cu tot!
Liviu Vârciu:Mamă, ce țipa nebunul, mânca-ți-aș!
Nea Marin (filmat în plan îndepărtat): Uai, ua… ua (termen bipat), uaiu mă-tii și cu … unde te duci?

Vino încoace aici și scoate lăzi, hai, nu mă face! Nea Marin a alergat spre femeie, aceasta fugind în direcția
opusă.

Nea Marin: Ce te uiți la mine așa? Fir-ai al dracu să fii! Ce te uiți la mine așa? Ce te uiți la mine așa?
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Nea Marin (către Liviu Vârciu): Uite ce față are, de mort!
Nea Marin: Băga-mi-aș eu (termen bipat! Nea Marin a fost filmat dintr-o parte.
Liviu Vârciu: Îmi bag piciorul!
Nea Marin: A supt energia, a supt energia! A supt energia, a supt energia! Fir-ai al dracu!
Nea Marin: A, nu mai ai putere? Fir-ai al dracu să fii azi și mâine!
Nea Marin: Ce… Fir-ai al dracu să fii!
Nea Marin: La mine, meci organizat, că ei stau să pună câte două, să-i ia dracii!
Nea Marin: Auzi, asta e plină, băi, prostule!
Nea Marin: Fac eu de astea? Fac eu de astea ca tine, boule?
Nea Marin: (Termen bipat ) de prost! Gura lui Nea Marin a fost blurată.
Liviu Vârciu: Ah, băga-mi-aș!!
Nea Marin: Fir-ai al dracu! A, cu mătura, da? Fir-ai al dracu să fii, unde te duci?
Nea Marin: Păi vino și fă ceva, că mă iau după tine acum, prin vie, să ia dracu!
Nea Marin: De ce, mă? De ce, mă, fir-ai al dracu să fii!
Nea Marin: De ce? De ce, mă? Fir-ai al dracu, toată lumea muncește și tu ce faci, mă? Fir-ai al dracu

să fii! Unde te duci, mă? Unde te duci?
Nea Marin: Ho, nebunu’ dracu!
Liviu Vârciu: Ce (termen bipat)! Eu nu pot să fac așa? Ce? Eu nu-s nebun, băi? Bă!
Mihai Mitoșeru: Nu mai pot, gata! Nu mai pot! Nu pot să mai ridic! Bag picioarele!
Nea Marin: Lasă găleata acolo, prostule! Unde cobori? Lasă găleata acolo! Cobori cu ea? Fir-ai al

dracu, în mână! Ia să vezi ce repede cobori! Ete al dracu! Coboară de acolo!
Nea Marin: Dă-te jos! Dă-te jos când zic! Dă-te jos! Fir-ai al dracu, repede!
Nea Marin: Fir-ai al dracu să fii!
Liviu Vârciu: Băga-mi-aș (termen bipat)! Gura (termen bipat)! Băga-mi-aș… Stai, stai, stai!
Nea Marin: Fir-ai al dracu!
Nea Marin: Fir-ai al dracu, unde fugi?
Nea Marin: Al dracu! Gura (termen bipat)!

În data de 03.09.2019, în intervalul orar 20.00-22.55, postul ANTENA 1 difuzat o
altă ediție a emisiunii “Poftiți pe la noi. Poftiți la muncă”, cu semnul de avertizare AP,
prezentată de Marin Barbu.

Invitați: Liviu Vârciu, Andrei Ștefănescu, Cosmin Seleși, Marguerita și Gina Pistol.
Marin Barbu și ceilalți invitați au format o echipă care a mers în Delta Dunării

pentru a ajuta la pregătirea unui festival.
Cu privire la conținutul acestei ediții, redăm din raportul de monitorizare sinteza

constatărilor:
Pe parcursul ediției, Nea Marin i-a lovit cu nuiaua pe cei invitați în emisiune, în special pe Liviu Vârciu.

De asemenea, a lovit cu vârful unei săbii într-un scaun pe care îl ținea Liviu Vârciu.
Limbaj:
Liviu Vârciu: Băga-mi-aș…
Cosmin Seleși: Nu-l opri, prostule, că e în favoarea mea, boule!
Cosmin Seleși: Dacă-l oprești! Păi, dacă-l oprești, am timp mai puțin, nebunule! Oprește-l!
Liviu Vârciu: Ce, tâmpitule? Eu am 27 de secunde! Nebunule! Tu ai 19 minute!
Nea Marin: Am rămas așa! Zic: bă, nu se poate! Al dracu a făcut el ceva și a ajuns înaintea noastră!
Liviu Vârciu: Dar cum (termen bipat) mamii lui a făcut, mă? Nu știu ce kerosen, merosen o fi băgat în

afumătoarea aia de a ajuns înaintea noastră, dar a ajuns înaintea noastră! Gura invitatului nu a fost blurată.
Nea Marin: Fir-ai al dracu să fii azi și mâine, lasă, mă! Lasă, mă! Unde te duci, mă? Unde te duci, mă?

Fir-ai al dracu! Unde te duci?
Nea Marin: De ce, mă, fir-ai al dracu când am zis…
Nea Marin: Al dracu să fii azi și mâine!
Liviu Vârciu: Du-te dracu să te ia!
Nea Marin: Și tu ce stai, mă, fir-ai al dracu în piciorul ăla, fir-ai al dracu cu piciorul tău azi și mâine! Tu

ce stai aici? Fir-ai al dracu să fii!
Nea Marin: Unde te duci? Fir-ai al dracu!
Nea Marin: Unde te duci, mă? Fir-ai al dracu să fii!
Nea Marin: Scuipă (termen bipat), scuipă! Nea Marin a fost filmat din spate.
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Liviu Vârciu: Ai dat, ai dat, ai dat, băga-mi-aș! Ai dat!
Gina Pistol: Băi, dar dă!
Nea Marin: Scuipă, scuipă, fir-ai al dracu să fii!
Liviu Vârciu: Hai, mă! Ia-l și pe ăla! Că nu-i greu, mă! Și hai o dată, că nu stăm după tine, du-te dracu

de bărba… Barbu! Că nu muncești deloc!
Liviu Vârciu: Hai, mă, boule!

Cosmin Seleși: Băi, prostule, îl iau pe tot! Să mor eu!
Andrei Ștefănescu: Păi și cum mergem, mă, cu asta că se răstoarnă dracu!
Liviu Vârciu: Ce contează, mă? Hai! Păi dacă stai ca o femeie de aia (termen bipat)!
Andrei Ștefănescu: Ușor, ușor, mă (termen bipat)!Mă doare piciorul!
Liviu Vârciu: Te doare pe dracu să te ia!
Andrei Ștefănescu: Băi! Băi, boule, n-avem cum să mai mergem cu aia… se răstoarnă!
Liviu Vârciu: Du-te dracu să te ia, nu mai fac nimic!
Nea Marin: Da? Bine… fir-ați ai dracu să fiți azi și mâine!
Nea Marin: Dă-i, mă, drumul, dă-i, mă, drumul! Fir-ai al dracu să fii! Fir-ai al dracu să fii, fir-ați ai

dracu să fiți azi și mâine!
Liviu Vârciu: Nea Marine! Uite aici să ne pupi pe toți trei!

Nea Marin: Păi m-am enervat că sunteți proști!
Nea Marin: (Termen bipat) cu prostata ta cu tot! Nea Marin a fost filmat din spate. (Termen bipat) cu

prostata ta cu tot! Fir-ai al dracu cu prostata ta cu tot!
Nea Marin: Ce bolnav? Ce bolnav? Ce bolnav? A, iar cu piciorul? Fir-ai al dracu să fii! Ce, ce? Ce

bolnav? Ce bolnav ești?
Nea Marin: Ce bolnav, mă? Ce bolnav, mă, al dracu bolnavul tău! Hai!
Liviu Vârciu: Bă! Fir-ai al dracu! Dă-l dracu de pește! Bă, ia, te…
Nea Marin: Fir-ai al dracu să fii!
Nea Marin: Stai, fir-ai ai dracu să fii!

De asemenea, în aceeași ședință, membrii Consiliului au analizat și raportul de
monitorizare având ca obiect ediția emisiunii “iUmor”, difuzată în 13.09.2019, în intervalul
orar 20:00-22:30, cu semnul de avertizare 12. Prezentatorii concursului au fost: Șerban
Copoț și Dan Badea, iar membrii juriului: Delia, Cheloo, Mihai Bendeac.

Redăm din raportul de monitorizare:
Una dintre concurentele din emisiune a fost Gianna Antistress. Numărul ei a constat în a lua cu vârful

degetelor de la picior din crema unui tort și a mânca de pe el și apoi a-i oferi din tort, tot cu piciorul, lui Mihai
Bendeac, aflat în fața ei, la o masa, pe scenă.

Sel.1, 01:50 Gianna: Numele meu de scenă este Gianna Antistress și fac lucruri care sunt antistress.
Șerban Copoț: Care-i treaba cu antistresul?
Gianna: Fac chestii antistres pe YouTube. Sunt youtube-eriță.
Șerban Copoț: A, spargi lucruri, omori ceva, faci …
Gianna: Nu chiar omor …
Șerban Copoț: Distrugi.
Gianna: Da, distrug.

Gianna: Am pornit de foarte de jos, aveam 100 de subscribe-eri și am ajuns ușor-ușor, în 6 luni, la 2600 cred
că am acum. Da, creștem. Deci dați subscribe.

Gianna: De fapt, ce fac eu pe scenă? Am venit să vă aduc o rețetă nouă de tort, tortul Mihai.
Șerban Copoț și Dan Badea: Tortul Mihai?
Giana: Da, da, da.
Șerban Copoț: Are treabă cu Mihai al nostru?
Gianna: Da, bineînțeles.
Sel.1, 02:35 Reporter: De ce ai ales numele Mihai?
Gianna: El mi-a promovat mie pe Instagram, la story, mi-a promovat canalul de YouTube, iar eu în

schimb am zis să-i fac o surpriză și să-i ofer ceea ce-i place lui.
Dan Badea: Dar din ce e compus tortul Mihai?
Gianna: Multă iubire, foarte multă iubire. Este foarte dulce și mai ales gustat de pe anumite zone ale

corpului.
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Sel.1, 03:00 Voce prezentator: Îl are pe vino-ncoa și nu o putem refuza. Doamnelor și domnilor, să o primim

cu aplauze pe Gianna Antistress.
Gianna apare pe scenă, apoi merge la masa juriului pentru a vorbi cu Mihai Bendeac. Gianna îl invită pe

Mihai Bendeac să vină pe scenă pentru a participa la reprezentația ei. Deși Mihai Bendeac a refuzat inițial să
meargă, a acceptat până la urmă.

Sel.1, 03:35 Înainte de a accepta, Mihai Bendeac o întreabă pe Gianna: Ești cine cred eu că ești?
Gianna: Da.
Mihai Bendeac: Ai putea să iei pe altcineva?
Gianna: Nu. Pentru tine am venit.
Delia: Cine crezi că e?
Mihai Bendeac: Știu cine e!
Cheloo: Atunci nu mai trage de timp!
Mihai Bendeac: Ai putea să iei pe altcineva?
Gianna: Nu, tocmai asta am vrut.
Delia: Hai, Mihai, hai Mihai!
Cheloo: Hai, Mihai!
Gianna: Dar de ce, tu ai spus-o asumat, nu?

Sel.1, 04:40 – 05:30 Pe scenă, Mihai Bendeac și Gianna stau față în față la o masă pe care se află un
tort. Gianna se descalță de pantofi, ridică un picior deasupra tortului și cu degetele care ies din dresurile
rupte, ia din frișca tortului. Gianna duce laba piciorului, acoperită de frișcă, la gură și începe să lingă
degetul mare. Camera surprinde acest moment din profil. Mai departe, Gianna ia din nou frișcă cu
degetele de la picior și ridică piciorul la gura lui Mihai Bendeac. Acesta bagă în gură degetele de la piciorul
Giannei și mănâncă frișca.

Sel.1, 05:25 Delia: Lucrurile s-au întâmplat în felul următor: s-au așezat pe două scaune, s-a descălțat, și-a
expus picioarele … I l-a adulmecat? Sniff-sniff, ceva de genul? Sper să nu pun de la mine, dar nu cred că așa a
fost, nu cred că a făcut sniff-sniff. Cred că l-a lins, pe degetul mare. Mai mult decât atât, cred că l-a supt. Dar, nu
dați cu roșii în mine, uitați-vă pe imagine, dați în slow-motion să vedeți că îl consumă.

Reporter: A supt câte un deget pe rând sau a supt …
Delia: Nu a supt câte un deget pe rând, a supt jumătate din laba piciorului.
Pe durata cât a vorbit Delia, au fost difuzate în mod repetat imaginile cu Mihai Bendeac atunci când

bagă în gură degetele de la picior acoperite cu frișcă ale Giannei.

Sel.1, 06:34 Gianna se urcă pe tort, aflat acum pe podea, și începe să îl preseze cu picioarele.
Mihai Bendeac: Uite, vezi, partea asta nu îmi place! Asta nu o înțeleg! Eu foot-fetish, asta nu o înțeleg! …

(…) Credeți-mă, credeți-mă, atâta e.
Cheloo: Cumva cred că sunt depășit. Cum o chemă?
Reporter: Gianna Antistress.
Cheloo: Eu nu înțeleg ce vrea să facă!
Mihai Bendeac: Nimic, nimic, nimic. Opriți muzica, opriți muzica!
Cheloo: Atât?
Gianna: Da.
Mihai Bendeac: Atât e!
Cheloo: Aaaa.
Cheloo: Eu nu am înțeles situația, n-am înțeles mârlănia pe care ați vrut să o creați. Este foarte clar că a fost

un număr care s-a adresat lui Mihai Bendeac.
Mihai Bendeac: Ea face chestia asta pe internet, adică pe YouTube și anume: strivește cu picioarele

diferite lucruri. Este o deviație ciudată de la un fetish normal.
Cheloo: Foot fetish.
Gianna: Crush fetish este asta.
Cheloo: Crush fetish … bip …

Mihai Bendeac: Există și crush fetish.
Gianna: Ceea ce am făcut cu tine.
Mihai Bendeac: Da, da, exact.

Sel.1, 08:03 Delia: E cu foot fetish și cu crush … foot fetish? Crush fetish foot? Foot crush?
Reporter:Mă rătăcesc un pic în aceste ramificații ale foot-fetish-ismului.
Delia:Mă iertați, și eu.
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Mihai Bendeac: Este o combinație între foot-fetish, foot fetish, foot … foot foot fetish.
Delia: E foot fetish-ismul clasic și crush-foot fetish-ismul care strivește cu picioarele diverse alimente.

Sel.1, 08:45 Delia: Auzi, dar lămurește-mă și pe mine ce ați făcut voi, în termeni de foot–fetish, e un fel de
contact … e ca și cum ați făcut dragoste gen? Sau v-ați sărutat?

Mihai Bendeac:M-au luat transpirațiile …
Gianna: Cum o consideră el! Habar nu am!
Mihai Bendeac: Lasă cum o consider eu, dar cum o consideri tu?
Gianna: Consider că suntem deschiși să facem atâta timp cât tu ți-ai asumat că ești foot-fetish-ist!
Mihai Bendeac: Îhâm.
Delia: Dar tu ce părere ai despre lins …
Cheloo: …
Delia: Nu înțeleg cum poți să lingi un picior străin, nici măcar unui apropiat nu ai putea să-i lingi, adică, de

ce ai linge un picior? Despre care nu știi nimic.

Sel.2, 00:15 Delia: Pot să te întreb ce simți când lingi un picior? Al unei străine?
Mihai Bendeac: Plăcere … nebună!
Delia: Al unei străine? … Pentru că chiar sunt curioasă …
Gianna este filmată în timp ce își trece limba peste buze.
Mihai Bendeac: Nu mai face așa!Mihai Bendeac își trece și el limba peste buze.
Gianna: E ticul meu!
Mihai Bendeac: Drăguț tic!
Gianna: Da, da.

Sel.2, 01:00 Gianna: A fost interesant, plăcut.
Mihai Bendeac: De ce m-au luat transpirațiile?

Delia: Ca să înțelegi. Când mă duc la cineva acasă, de abia, dacă nu cunosc bine persoana, nici măcar nu
mă încalț cu papucii persoanei respective. Tu înțelegi cu cine stai de vorbă?

Sel.2, 01:15 Mihai Bendeac: Tu mi-ai scris pe Instagram, de câteva ori.
Gianna: Da.
Mihai Bendeac: Și te-am notat sau nu?
Gianna: Aaa, nu mi-ai zis notă. Ai zis că nu îți place crush fetish, doar foot-fetish.

Reporter: Deci ea s-a băgat în seamă, cum ar veni.
Mihai Bendeac: Să spunem.
Reporter: Și tu nu ai vrut să îi dai o notă, eu asta am înțeles.
Mihai Bendeac: Ba i-am dat.
Reporter: Pe Instagram, acolo, în discuția privată?
Mihai Bendeac: Da, da.
Reporter: Păi, am înțeles că scopul ei a fost să vină să obțină o notă.
Mihai Bendeac: O obținuse deja.

Mihai Bendeac: Am notat picioarele sau nu?
Gianna: Nu mi-ai zis nimic.
Mihai Bendeac: Pot să zic acuma?
Gianna: Da.
Mihai Bendeac: 8,75.
Gianna: E bine. Sunt mulțumită.
Reporter: Atunci care a fost scopul, dacă a obținut deja o notă?
Mihai Bendeac: Celebritatea. Își dorește ca picioarele ei să fie celebre pe YouTube.
Reporter: Da?
Mihai Bendeac: Vrea să devină internațională, probabil.

Gianna: Cine are 10?
Mihai Bendeac: Aproape 10 are Madison Ivy.
Gianna: A, da, știu că ai zis. Nu, mă refeream din România.
Mihai Bendeac: Foarte aproape de 10, … dar, nu, nu are de ce, e undeva pe la un 9.25, Anda Adam.
Gianna: Ooo.
Mihai Bendeac: Ok, să vedem ce o să iasă.
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Urmează afișarea voturilor celor trei membri ai juriului, dintre care doar Delia a avut un vot pozitiv, ceilalți

doi, negativ. Gianna părăsește scena, în picioarele goale.

Sel.2, 02:50 Delia: Nu aș putea să ling un picior care a stat într-un pantof. Adică nu aș putea să ling un
picior care a stat nicăieri. Eu nu aș putea să ling un picior, punct.

Mihai Bendeac: Altceva?

Sel.2, 03:00 Mihai Bendeac: Nu înțeleg de ce trebuie să batem monedă, și se bate de foarte mult timp pe
treaba asta? Că am aruncat la un moment dat că am foot-fetish? Mai ales că a fost o chestie oribilă pentru
mine.

Reporter: Ce?
Mihai Bendeac: Faptul că i-am supt piciorul în mod public. Nu e o chestie pe care să o facă un om de

teatru, un om de cultură.
Reporter: Tu te-ai simțit obligat, nevoit cumva, să faci asta? Că am văzut că erai așa …
Mihai Bendeac: Hai, măi, Alexandra, am făcut o tâmpenie, cât batem acum apa în piuă pe asta? Pentru că

nu e ok să fac așa ceva! Nu e ok. Am și eu 36 de ani … bip … Am 36 de ani, am niște ani de experiență în spate,
am niște ani de muncă, nu vreau să ling picioare la televizor! Eu nu aș mai vrea la televizor deloc! Darămite să
ling picioare în el.

Reporter: Trebuia să-i zici: ”Eu nu vreau să-ți ling piciorul la televizor, vino aici în spate”.…
Mihaiu Bendeac: Pentru că era jignitor. Cum să-i spui unei femei că nu-i lingi piciorul? Nu se face. Cum ar

fi fost să-mi întindă piciorul și să nu i-l ling? Ca și cum o doamnă întinde mână să i-o săruți și tu dai noroc cu ea.
Nu?

Sel.2, 04:00 Voce din off: Să trecem de la acest eveniment care se vrea degrabă a fi uitat de către juratul
nostru, la unul cu adevărat important. Pe durata prezentării din off, este difuzată din nou scena în care
Mihai Bendeac mănâncă frișcă după ce a băgat în gură degetele de la piciorul Giannei.

În baza rapoartelor de monitorizare și în urma vizionării de înregistrări, cu privire la
edițiile emisiunii “Poftiți pe la noi. Poftiți la muncă” din 1 și 3 septembrie 2019 Consiliul a
reținut încălcarea prevederilor art. 18 lit. a) din Codul audiovizualului, iar în privința
emisiunii “iUmor” din 13.09.2019 a fost constatată nerespectarea lit. b) a aceluiași articol
din actul normativ invocat.

În esență, Consiliul a constatat că edițiile emisiunii “Poftiți pe la noi. Poftiți la
muncă” au conținut în mod repetat violență de limbaj, iar în cadrul emisiunii “iUmor” au
fost prezentate scene cu conotații sexuale, conținut de natură să prejudicieze
dezvoltarea minorilor, în raport de ora de difuzare și de încadrările atribuite (AP, în
cazul emisiunii “Poftiți pe la noi. Poftiți la muncă”, respectiv 12, pentru emisiunea
“iUmor”).

Prin urmare, Consiliul a constatat că radiodifuzorul nu și-a îndeplinit obligația
legală de a asigura o protecţie reală a publicului minor, mai ales că emisiunile sunt
programe înregistrate, și consideră că difuzarea unui conţinut precum cel analizat
trebuie făcută cu responsabilitate, pentru ca minorii să nu fie expuşi unor riscuri
psihice şi/sau morale. Or, în scopul asigurării protecției minorilor în cadrul programelor,
radiodifuzorii nu pot difuza în intervalul orar 6.00 - 23.00 producţii care prezintă
violenţă fizică, psihică sau de limbaj, în mod repetat sau cu un grad mare de
intensitate sau gravitate, 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 prevăzut în legislaţia audiovizuală trebuie
să primeze în orice program audiovizual, întrucât nevoia de protecţie a copiilor are în
vedere şi educarea acestora, obligaţie ce îi incumbă, în egală măsură, şi
radiodifuzorului.

Având în vedere aceste aspecte și ţinând cont de criteriile de individualizare a
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului
au propus sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.
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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. (licenţa audiovizuală nr.
S-TV 03.11/19.12.1995 şi decizia de autorizare audiovizuală nr. 169.4-4/22.11.2016
pentru postul ANTENA 1) se sancţionează cu somație publică de intrare în
legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 18 alin. (1) lit. a) și 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 audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are
obligaţia de a transmite, în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi
vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în
principala emisiune de ştiri, următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu somație publică postul
ANTENA 1, deoarece edițiile emisiunii “Poftiți pe la noi. Poftiți la muncă”, din 1 și 3
septembrie 2019, au conținut în mod repetat violență de limbaj, iar în cadrul emisiunii
“iUmor” din 13 septembrie 2019 au fost prezentate scene cu conotații sexuale, conținut
de natură să prejudicieze dezvoltarea minorilor, în raport de ora de difuzare și de
încadrările atribuite.

Potrivit dispoziţiilor art. 18 din Codul audiovizualului, nu pot fi difuzate în intervalul
orar 6.00 - 23.00 producţii care prezintă violenţă fizică, psihică sau de limbaj, în mod
repetat sau cu un grad mare de intensitate sau gravitate, scene de sex, limbaj sau
comportament trivial, vulgar sau obscen.”

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

PREŞEDINTE,

MARIA MONICA GUBERNAT

Serviciul Juridic, Reglementări și Relații Europene
Șef Serviciu, Dumitru Ciobanu


