
Decizia nr. 795/05.09.2019
privind sancţionarea cu amendă de 5.000 lei a S.C. ANTENA TVGROUPS.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 5 septembrie 2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de direcţia de specialitate, ca
urmare a sesizării înregistrate sub nr. 7552/14.07.2019, cu privire la emisiunea „Acces
Direct”, difuzată în data de 1 iulie 2019 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 raportului de monitorizare şi a vizionării unor secvențe din
înregistrarea emisiunii, 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 de televiziune Antena 1 a difuzat, în direct, în data de 01.07. 2019,
în intervalul orar 16:57-18:57, emisiunea “Acces Direct”, cu semnul de avertizare AP. Pe
ecran și prin voce din off s-a menționat: 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 un puternic impact emoțional. Genul programului:
news magazine.

Emisiunea moderată de Cristina Cioran i-a avut ca invitați pe Ioana Tănase
(psiholog), Eliza Săpunaru, Mara Bănică, Sorin-Ovidiu Bălan, Nuți Bîrchi (bunica maternă a
fetiței de 3 ani, în partea a II-a a emisiunii), Lenuța și Stelian Gheorghe (în partea a III-a a
emisiunii), Alina Bălan (presupusa amantă, în partea a III-a a emisiunii), iar prin
transmisiune video directă: Daniela Bîrchi (mama fetiței de 3 ani, în partea a II-a a
emisiunii), Mădălin (tatăl fetiței de 3 ani, în partea a II-a a emisiunii), Gabriel Zamfira
(concubinul Danielei, în partea a II-a a emisiunii).

Pe ecran au fost afișate următoarele titluri: KARMEN MINUNE, DEZVĂLUIRI BOMBĂ
DUPĂ NUNTĂ; CULISELE NUNȚII SECRETE! KARMEN, O MIREASĂ MINUNE; KARMEN
MINUNE, LACRIMI LA NUNTA CU BOGDA?; PĂRINȚII DEZASTRU? FETIȚĂ DE 3 ANI,
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ÎN PERICOL?; TATĂL, FOST PUȘCĂRIAȘ? MAMA UMBLĂ DUPĂ BĂRBAȚI?; ȘOCANT!
BUNICA ȘI-A SECHESTRAT NEPOATA?; BUNICA A ÎNCERCAT SĂ-ȘI VÂNDĂ FIICA?;
BUNICA, LECȚII DE AGĂȚAT PENTRU FIICA EI?; SOȚIA ÎNȘELATĂ CU DOUĂ
AMANTE?; GLOATĂ DE AMANTE? SOȚUL, VEȘNIC ÎNDRĂGOSTIT?; ÎȘI FACE DE CAP
CU AMANTELE, ÎN CASĂ CU SOȚIA?; VREA SĂ-ȘI OMOARE ÎN BĂTAIE SOȚIA
PENTRU AMANTE?; SOȚIA, SNOPITĂ ÎN BĂTAIE LA CEREREA AMANTELOR?;
NEVASTA ȘI-A SECHESTRAT SOȚUL DE FRICA AMANTELOR?; NEVASTA ȘI-A PRINS
SOȚUL ÎN FAPT CU AMANTELE?; NEVASTA GELOASĂ? SOȚUL, ACUZAT PE
NEDREPT?; ÎNȘELATĂ DE SOȚ CU DOUĂ AMANTE?; AMANTA ALINA? SOȚIA
GELOASĂ O TERORIZEAZĂ?; AMANTA MARIA? GRAVIDĂ ÎN DOUĂ LUNI! CU CINE?;
CONFRUNTARE ȘOC: NEVASTA, SOȚUL ȘI... AMANTELE?!.

Emisiunea a avut ca subiecte:
- cununia civilă a fiicei lui Adrian Minune, Carmen Simionescu, și un interviu cu aceasta;
- povestea unei bunici care se ceartă cu fiica sa pentru nepoata în vârstă de
3 ani;
- povestea Lenuței Gheorghe, femeia care își acuză soțul de infidelitate.

În prima parte a emisiunii, în intervalul orar 16:58-17:10, au fost prezentate imagini de
la cununia civilă a lui Carmen Simionescu cu Bogdan, tatăl fetiței ce urmează să se nască.
De asemenea, a fost difuzat un interviu în care Carmen a vorbit despre Bogdan, partenerul
său, despre povestea de dragoste pe care o trăiește alături de acesta, despre aflarea veștii
că este însărcinată și reacția familiei cu privire la venirea pe lume a unui copil.

În a doua parte a emisiunii, în intervalul orar 17:28-18:28, a fost prezentată povestea
unei familii care se ceartă pentru o fetiță de 3 ani. Bunica maternă susține că fetița este în
pericol lângă părinții săi și îl acuză pe tatăl acesteia de crimă și consum de droguri. De
asemenea, bunica susține că ea este cea care s-a ocupat de creșterea fetiței. Pe de altă
parte, părinții copilului o acuză pe bunică de faptul că nu au vrut să le dea copilul și neagă
acuzațiile aduse de aceasta.

În acest context, în timpul discuțiilor s-a folosit un limbaj vulgar, cu conotații sexuale,
de natură să prejudicieze dezvoltarea mentală și morală a minorilor, dat fiind intervalul orar
de difuzare.

Redăm din raportul de monitorizare:
S1 (rep.28:49-29:21, sel.1-17) Cristina Cioran (moderatoare): O fetiță de 3 anișori ar fi în
pericol lângă proprii părinți. Acuzația o face chiar bunica maternă a celei mici. Mămăița
susține că tatăl copilei ar fi un om periculos, un om care a fost și la închisoare, iar mama ar
fi abandonat-o pe cea mică la spital, pe vremea când era doar un ghemotoc și abia acum
și-a amintit că a adus pe lume un copil. Asta acuză bunica, în timp ce singura care s-ar fi
preocupat de viața fetiței ar fi fost chiar bunicuța. (...)
S2 (rep.52:03-54:26, sel.1-17) Nuți Bîrchi (bunica maternă): Doamnă, știți ce a făcut? ... Ea
trăia cu alt băiat. Să vă zic eu ce-a făcut ea! Zice că eu am influențat-o. Ea trăia cu alt
băiat...
Cristina Cioran (moderatoare): Cu Gabriel.
Nuți Bîrchi (bunica maternă): Nu cu Gabriel, cu altul.
Cristina Cioran (moderatoare): Altul?
Nuți Bîrchi (bunica maternă): Cu altul și ea îi trimitea poze, în baie la mine, dezbrăcată,
doar un pic învelită în prosop, îi trimitea la băiatul ăla. Deci, erau 3 băieți se certau pe ea.
Fiind ăsta, soțul ei, ăsta acuma, ea l-a mințit că fuge cu fetița la el și-i face pașaport. (...)
Ioana Tănase (psiholog): Dar, dumneavoastră ați pus problema asta, adică ați spus
lucrurile acestea și înainte să le spuneți astăzi, aici?
Nuți Bîrchi (bunica maternă): Nu le-am zis de frica fetiței.
Ioana Tănase (psiholog): Nu le-ați spus. Și... și acum credeți... adică, ce v-a determinat să
spuneți acest secret între mamă și fiică?
Nuți Bîrchi (bunica maternă): Știți de ce?
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Ioana Tănase (psiholog): Ce v-a determinat să spuneți?
Nuți Bîrchi (bunica maternă): I-am zis ei că dacă ea, mie, îmi ia fetița, mă uit în fiecare
seară la dumneavoastră, eu i-am zis că dau tot. Băga bărbați pe geam, noaptea. Eu
dormeam și ea băga bărbați, cu fata ei în casă. Fostul soț, am martori, a plecat în Germania
când a venit din Italia, cu o mătușă de-a mea.
Cristina Cioran (moderatoare): Fostul soț al cui?
Nuți Bîrchi (bunica maternă): Fostul soț, ăsta acuma.
Ioana Tănase (psiholog): Da', tatăl...
Cristina Cioran (moderatoare): Gabriel.
Nuți Bîrchi (bunica maternă): Tatăl fetiței.
Cristina Cioran (moderatoare): Tatăl fetiței, ok.
S2 (rep.01:40) Nuți Bîrchi (bunica maternă): Așa. Am o mătușă de-a mea, pleca cu ea în
Germania, la fata ei. O punea să se dezbrace în pizda goală...
S2 (rep.01:48) Cristina Cioran (moderatoare): Doamnă, vă rog foarte mult să nu mai
spuneți așa ceva!
Nuți Bîrchi (bunica maternă): Mă scuzați!
Cristina Cioran (moderatoare): Da', dar suntem la televizor! Doamne, în legătură directă
cu noi...
Nuți Bîrchi (bunica maternă): A pus-o...
Cristina Cioran (moderatoare): Nu mai, nu mai, vă rog să nu mai vorbiți! În legătură
directă cu noi este și fostul concubin al Danielei, Gabriel Zamfira se numește, ă... aoleu, ați
auzit ce s-a... dar și actualul, sunt amândoi în direct cu noi. Nici nu mă mai pot concentra
la ce-ați putut să spuneți, serios! Eram în poveste și deodată... Gabriel, aș dori cu tine să
vorbesc acum! Îl salut și pe tatăl fetiței.
S3 (rep.09:47-12:30, sel.1-18) Cristina Cioran (moderatoare): Da, dumneavoastră nu aveți
de ales, decât să dați fetița în termen de 5 zile.
Ioana Tănase (psiholog): Este greu pentru dumneavoastră că, sigur, sunteți...
Nuți Bîrchi (bunica maternă): Nu, eu o dau acuma, da' vreau să văd ce se alege de fetiță!
Dacă el e un criminal, ce se alege de fetiță?
Cristina Cioran (moderatoare): Nu, nu puteți să spuneți că este un criminal pentru că nu
aveți dovezi în sensul ăsta!
Nuți Bîrchi (bunica maternă): Am, doamnă, da' n-am avut timp să le aduc acuma! Când să
le aduc așa repede?
Daniela Bîrchi (mama fetiței de 3 ani): Criminal este cu cine a stat până acum!
Cristina Cioran (moderatoare): Aveți dovezi că dânsul a făcut...?
Nuți Bîrchi (bunica maternă): Am dovezi că el are pușcărie pentru omor în Danemarca.
Daniela Bîrchi (mama fetiței de 3 ani): De ce nu mi-a dat fetița?
Nuți Bîrchi (bunica maternă): El a făcut numai rău la fetiță, la fata mea!
Daniela Bîrchi (mama fetiței de 3 ani): Nu este adevărat, nu este niciun omor!
Nuți Bîrchi (bunica maternă): De la 14 ani și 3 luni...
Cristina Cioran (moderatoare): Haideți să vă spun ceva! Dacă un judecător decide să dea
fetița părinților... Numai puțin, Mădălin, te rog! Dacă decide să dea fetița părinților de drept,
nu aveți ce să faceți! Puteți doar să contestați în instanță.
Nuți Bîrchi (bunica maternă): Da' judecătorul a întrebat fetița asta cum a trăit și la cine a fost
până acuma?
Cristina Cioran (moderatoare): Este prea mică.
Ioana Tănase (psiholog): Are 3 ani.
Nuți Bîrchi (bunica maternă): Am înțeles, da' ei știu unde se duce fetița?
Mădălin (tatăl fetiței de 3 ani): A stat un an la noi, minte că a lăsat-o în spital, că maică-sa a
abandonat-o. Băiatul ăsta...
Nuți Bîrchi (bunica maternă): Ei nu știe!
Cristina Cioran (moderatoare): Puteți să mergeți la Protecția Copilului.
Nuți Bîrchi (bunica maternă): Am mers.
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Cristina Cioran (moderatoare): Și eventual să faceți o reclamație acolo, dacă
dumneavoastră credeți... Numai puțin! Credeți că fetița este în pericol, altfel, altă soluție nu
există! Mergeți la poliție și la Protecția Copilului!
Ioana Tănase (psiholog): Și va fi monitorizat.
Nuți Bîrchi (bunica maternă): Nu mi-a făcut nici protecție, nici...
Daniela Bîrchi (mama fetiței de 3 ani): Da' în ce pericol să fie fetița cu părinții ei?
Nuți Bîrchi (bunica maternă): De un an de zile Protecția a fost la mine acasă, de un an de
zile venea Protecția.
Daniela Bîrchi (mama fetiței de 3 ani): În ce pericol să fie, că nu am făcut crimă, nu am
făcut nimic! Este condamnat decât pentru furt!
Mădălin (tatăl fetiței de 3 ani): Doamnă, pericol e băiatul ăsta, Gabriel, care i l-a băgat
maică-sa pe gât lui Daniela, să stea cu ea.
Cristina Cioran (moderatoare): Gabriel, asta e situația, trebuie să...
Mădălin (tatăl fetiței de 3 ani): Care a secționat...
Cristina Cioran (moderatoare): Nu, nu, nu! Te rog, nu începe!
Mădălin (tatăl fetiței de 3 ani): A secționat gâtul unui copil, Gabriel!
Cristina Cioran (moderatoare): Nu, nu, te rog foarte mult! Nu vreau s-aud așa ceva la
televizor! Va trebui să schimbăm acest subiect că nu, nu, nu mai merge nicăieri.
Trebuie să mergeți la Protecție, să anunțați acolo, dacă fetița este în pericol!
Nuți Bîrchi (bunica maternă): Da', nu-i interesează, doamnă! Nu-i interesează!
Cristina Cioran (moderatoare): Ba eu sunt sigură că odată ce ați adus acest caz la Acces
direct, cei de la Protecția Copilului vă vor lua în seamă și chiar înainte de a veni în emisiune.
(...)

În a treia parte a emisiunii, în intervalul orar 18:12-18:57, a fost prezentată povestea
Lenuței Gheorghe, femeia care își acuză soțul de infidelitate.

Redăm din raportul de monitorizare:
S4 (rep.12:27-12:47, sel.1-18) Cristina Cioran (moderatoare): Mergem mai departe cu un
alt subiect! Ar fi jignită, bătută și înșelată, nu cu una, ci cu două amante. Este drama prin
care spune că trece o femeie de mai bine de 2 ani, după ce a aflat că soțul ar înșela-o. Însă,
Cum a descoperit femeia presupusele aventuri ale bărbatului său, o las pe ea să vă
povestească!

În continuare a fost difuzată o înregistrare video care a conținut următoarele
comentarii:
S5 (rep.12:48-15:24, sel.1-18) Lenuța Gheorghe: Mi-a dat cu spray paralizant și a adus
două femei în casă. Vasile Maria și Bălan Alina, eu le-am prins în casă. P-asta i-am rupt
părul din cap în bucătărie. 29 de ani am cu el împreună, dar de doi ani nu mai am liniște.
Voce din off: Are sufletul sfâșiat, iar lacrimile îi curg șiroaie pe obraji. Lenuța simte că a
devenit bătaia de joc a soțului ei. Motivul? Stelică și-ar fi făcut, nu o amantă, ci două.
Lenuța Gheorghe: Vasile Maria și Bălan Alina, eu le-am prins în casă.
Voce din off: Ei bine, Maria și Alina sunt vecinele celor doi soți, vecine de care bărbatul s-ar
fi îndrăgostit după ce s-a întors de la muncă din Grecia. Ba chiar, nevasta Lenuța, l-ar fi
prins în fapt pe omul ei, când cu una, când cu alta, se bate ea cu pumnii în piept.
Lenuța Gheorghe: L-am prins când a băgat-o în șifonier. Am intrat în casă și când am venit
tremura șifonierul. Când am tras de dulapul de la pat, această femeie a ieșit pe geam.
Voce din off: Mai mult, Lenuța își acuză soțul că ar face orice doar ca să se poată întâlni cu
cele două vecine care i-ar fi amante.
Lenuța Gheorghe: Mă dădeau cu spray amândoi și mă culcau cu somnifere.
Voce din off: El vă adormea și făcea dragoste cu vecina?
Lenuța Gheorghe: Da, în pat cu mine. Ea venea cu spray-ul paralizant, simțeam mirosul de
piper. În timpul când vedeam, că nu mai văd, tușeam, el ieșea și auzeam pași, dar nu-l mai
vedeam.
Voce din off: Unde mai pui că de când lui Stelică i-ar fi picat cu tronc vecinele, bărbatul ar fi
început să-și chinuie soția și cu bătăi.
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S5 (rep.01:34) Lenuța Gheorghe: M-a bătut doi ani de zile, că sunt bune la pat și nu
poate să facă dragoste cu mine. Mă bătea cu bolovanii pe stradă, picioare în burtă, pumni
în stomac. M-a bătut de m-a învinețit, cu ochiul așa am stat. E violent, toate geamurile le-a
spart. Cum îl prind cu Vasile Maria, ori că vine el, ori că vine ea în casă, stinge becurile
toate și-mi dă numai cu pumnii în cap. Uitați cuci aici! Puneți mâna! Uite așa îl am! Am pus
gheață din frigider. Dar chiar sunt câine? Nici câinii nu se mai bate! Aici mă bate, cu fetița în
brațe, de leșină în fața noastră. Da', mă ustură pielea!
Voce din off: Și ca și cum nu ar suferi suficient din cauza vecinelor și a bătăilor, acum
Lenuța tremură de frică la gândul că ar putea ajunge și pe drumuri, și fără cei opt copii pe
care i-a adus pe lume.
Lenuța Gheorghe: A spus: „Dacă nu pleci, o să te omor!” Să plec din casa lui, să las fetițele,
că le crește el. Și eu nu pot să-mi las copiii!
Voce din off: Ce au însă de spus soțul, dar și vecinele care i-ar fi amante? Aflați puțin mai
târziu, când vor sta, cu toții, față în față, pentru o confruntare unică.

Comentariile au fost însoțite de imagini cu Lenuța Gheorghe, imagini din interiorul și
curtea unei case și imagini cu încă două femei.
Cristina Cioran (moderatoare): Și ce s-a întâmplat?
Lenuța Gheorghe: Ce s-a întâmplat? A mers o lună, două, trei, prin august așa, îmi zice un
vecin, da' nu mie, lui: „Măi, finule, Stelică... Măi, nașule Stelică, ce făceai? Făceai
dragoste cu nașa pe canapea, la poartă?” El nu mi-a zis, vreo săptămână, nimic. S-a
îmbătat și încet, încet, îmi spune: „Lenuța, uite ce mi-a... ce zvon mi-a ieșit la poartă, că
eu făceam dragoste cu tine la poartă!” Eh, nu l-am considerat, zic omul ăla, zic, mai bea
de felul lui, tot n-am luat în considerație. Pe timp de toamnă așa, ies la poartă, fac niște
gogoși, îi duc lu' bătrâna niște plăcinte, mă întorc înapoi. El băuse vreo 2 kg de bere cu-n
vecin, peste drum și trece Bălan Alina, o fată. „Ah, ce bună e!” Da' eu am zis că
glumește.
Cristina Cioran (moderatoare): O să vă rog să păstrați un limbaj...
Lenuța Gheorghe: Nu vorbesc... da... sărut mâna! Da. „E foarte frumoasă!” Eh, eu n-am
băgat în seamă nici pe asta, nu m-a interesat. Am intrat în casă, mi-am înfășat copilul, am
făcut treburile ca mamă, mâncare, curățenie. (...)
S6 (rep.01:17) Lenuța Gheorghe: După aceea, pe timp de toamnă o văd pe Vasile Maria pe
la 11 noaptea că strigă: „Măi, Stelică! Măi, Stelică!” Ies fuga la poartă, pe placă, acolo în
față: „Da, cine sunteți?” N-am cunoscut-o, că dacă eu 11 ani am stat în Grecia, n-am știut
cine este. „Scoate-l pe bărbac-tu să mă rezolve!”
S6 (rep.01:33) Cristina Cioran (moderatoare): Oh, Doamne! Doamne! Doamne, nu, nu,
iar începem! (...)
S7 (rep.43:25-46:03, sel.1-18) Stelian Gheorghe: Păi, de acum doi ani are vedenii, vede
toate prostiile care nu este adevărat.
Lenuța Gheorghe: Nu este adevărat.
Stelian Gheorghe: Dacă este adevărat, vă rog frumos să mă băgați unde vreți!
S7 (rep.00:08) Lenuța Gheorghe: Mi-ai zis... Stelică, mi-ai zis, ce dragoste frumoasă
face Alina, în 2017?
Stelian Gheorghe: Ție?
Lenuța Gheorghe: Da.
Stelian Gheorghe: De fata asta?
Lenuța Gheorghe: Da.
Stelian Gheorghe: Ferească Dumnezeu! Eu, la așa ceva să mă uit?
Lenuța Gheorghe: Tu mi-ai zis, nu eu.
Stelian Gheorghe: Are familie, copii, sunt vai de capul lor! Păi, eu la... eu mă duc să sparg
casa... mă duc să mănânc mâncarea la altu'?
Sorin Ovidiu-Bălan: Doamnă, că n-am înțeles, dumneaei cine e? Nu e cu lanterna, e aia
care a venit la poartă?
Lenuța Gheorghe: Da, aia e (neinteligibil).
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Sorin Ovidiu-Bălan: Dumneavoastră ați fost la el la poartă noaptea să... să vă rezolve?
Alina Bălan (presupusa amantă): N-am fost eu.
Ioana Tănase (psiholog): Eu vă întreb altceva.
Stelian Gheorghe: Păi, a intrat așa ceva în casa mea vreodată? Când?
Ioana Tănase (psiholog): În afară de... în afară de amante, în afară de faptul că soțul iese
afară să se întâlnească cu amante, în afară de faptul că-l auziți că vă înșală sau că
vorbește cu altă fată sau ceva, ați auzit de la soțul dumneavoastră altceva decât subiectele
astea? (...)
Alina Bălan (presupusa amantă): Întrebați-o că a intrat peste mine în casă, m-a făcut în tot
felu', m-a măscărit în tot felu'.
Stelian Gheorghe: e mai frumoasă ea ca nevastă-mea? Când? În ce an?
Alina Bălan (presupusa amantă): Deci, fel de fel de vorbe ce mi-a zis, care nu le-am auzit în
viața mea. N-am auzit.
Stelian Gheorghe: Păi, eu plec de la...
Sorin Ovidiu-Bălan: Amândouă-s urâte ca cinci măgari!
Mara Bănică: Aoleu, Sorine! (...)
S7 (rep.02:21) Mara Bănică: Nu cumva s-a schimbat în dumneavoastră ceva? Că omu'
ăsta a zis: „Când vreodată e fata asta mai frumoasă decât soția mea? Niciodată!”
Lenuța Gheorghe: La dumneavoastră, că acasă îmi spune că e mai bună Alina la pat.
Mara Bănică: Noi nu știm.
Cristina Cioran (moderatoare): Ia stai, stai, stai, stai, stai așa! Da', cealaltă? E frumoasă?
Stelian Gheorghe: Aoleu, aia e...
Lenuța Gheorghe: Cum consideră el, eu nu am de unde să știu.
Stelian Gheorghe: Păpușa Barbie din mormânt.
S8 (rep.46:10-47:52, sel.1-18) A fost difuzată o a doua înregistrare video în care cea de a
doua femeie, presupusă amantă a lui Stelică Gheorghe a declarat următoarele:
Maria Vasile: Eu sunt Vasile Maria. Acuma ar trebui să vină și poliția! Discutăm că nu mai
avem scăpare, nu avem.
Voce femeie: N-avem scăpare, s-o bage la pușcărie (termen bipat).
Maria Vasile: Noi avem copii, avem familie, nu despărțim noi casele, ea ne desparte casa.
Voce din off: Ești amanta lui Stelică? (...)
După difuzarea acestei înregistrări video, în studio discuțiile au continuat astfel:
S9 (rep.47:53-48:38, sel.1-18) Cristina Cioran (moderatoare): Măiculiță! Măiculiță! Cine e?
Lenuța Gheorghe: Acum vorbește frumos!
Sorin-Ovidiu Bălan: Vezi, Stelică!
Cristina Cioran (moderatoare): Acum vorbește frumos?
S9 (rep.00:05) Lenuța Gheorghe: Da, da' zice că i-a făcut bărbati-miu cu gura, dragoste!
Cristina Cioran (moderatoare): Aoleu, da' ce aveți dragă?
Mara Bănică: A fost ziua asta, azi e...
Cristina Cioran (moderatoare): Serios, ce aveți?
Stelian Gheorghe: Hai, vă rog frumos, să nu se dea la televizor vorbele astea!
Mara Bănică: Este cea mai călduroasă zi din an, Cristina!
Cristina Cioran (moderatoare): Da, să știi!

În continuare, până la finalul emisiunii, în studio au avut loc discuții pe acest subiect.
În urma analizării raportului de monitorizare și a vizionării unor fragmente din

înregistrarea emisiunii “Acces Direct”, difuzată în data de 1 iulie 2019, în intervalul orar
16:57-18:57, membrii Consiliului au constatat că această ediție a conținut un limbaj
licențios, obscen, cu conotații sexuale, neadecvat orei de difuzare, fapt ce contravine
prevederilor art. 18 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului, potrivit cărora, în intervalul orar
06.00-23.00 nu pot fi difuzate producţii care prezintă scene de sex, limbaj sau
comportament trivial, vulgar sau obscen.
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Potrivit definiţiei stabilite în Codului audiovizualului, prin producţie audiovizuală cu

caracter trivial, vulgar sau obscen se înţelege ansamblu de imagini, sunete, cuvinte, gesturi
sau comportamente imorale, indecente, licențioase, sexuale explicite ori sugerate, care prin
semificaţia lor aduc ofensă pudorii, precum şi orice alte forme de manifestare indecentă.

În scopul asigurării protecţiei minorilor în cadrul serviciilor de programe, legiuitorul a
prevăzut că, în intervalul orar 06,00 - 23,00, nu pot fi difuzate producţii care conţin un limbaj
licențios, obscen și cu conotații sexuale; or, aşa cum reiese din raportul de monitorizare,
dialogurile dintre participanţii la emisiune au scos în evidență folosirea unui astfel de limbaj,
de natură a prejudicia dezvoltarea mentală și morală a minorilor care au avut acces
neîngrădit la vizionare, ținând cont de intervalul orar de difuzare.

În esență, membrii Consiliului au constatat că această ediție a fost difuzată cu
încălcarea dispoziţiilor legale privind protecţia minorilor în cadrul serviciilor de programe,
limbajul licențios, cu caracter obscen și conotații sexuale folosit fiind interzis în intervalul
orar de difuzare a programului respectiv.

De exemplu, un limbaj de genul: “să se dezbrace în pizda goală…”, “… A secționat
gâtul unui copil, Gabriel!”, “M-a bătut doi ani de zile, că sunt bune la pat și nu poate
să facă dragoste cu mine.”, “Măi, nașule Stelică, ce făceai? Făceai dragoste cu nașa
pe canapea, la poartă?” … „Lenuța, uite ce mi-a... ce zvon mi-a ieșit la poartă, că eu
făceam dragoste cu tine la poartă!”, “El băuse vreo 2 kg de bere cu-n vecin, peste
drum și trece Bălan Alina, o fată. „Ah, ce bună e!” , „Scoate-l pe bărbac-tu să mă
rezolve!”, “Mi-ai zis... Stelică, mi-ai zis, ce dragoste frumoasă face Alina, în 2017?”,
“La dumneavoastră, că acasă îmi spune că e mai bună Alina la pat.”, “Da, da' zice că
i-a făcut bărbati-miu cu gura, dragoste!”, este de natură să afecteze dezvoltarea
mentală și morală a minorilor, având în vedere că un astfel de limbaj nu poate constitui un
model de educaţie în dezvoltarea acestora, conduita morală reprezentând unul dintre factorii
importanţi în educare şi adaptare la cerinţele şi relaţiile sociale din comunitate.

Având în vedere nevoia de protecţie şi de îngrijire specială a copiilor, generată de
lipsa acestora de maturitate fizică şi intelectuală, Consiliul, în calitatea sa de garant al
interesului public, consideră că nerespectarea de către radiodifuzor a prevederilor legale în
materia protecţiei copiilor este de natură să afecteze dezvoltarea fizică, mentală şi morală a
acestora.

Membrii Consiliului apreciază că radiodifuzorul are obligaţia legală de a asigura o
protecție reală a publicului minor în orice program audiovizual, iar difuzarea emisiunilor cu
conţinut precum cel analizat, trebuie făcută cu responsabilitate, pentru ca aceștia să nu fie
expuşi unor riscuri psihice şi/sau morale, întrucât nu au suficient discernământ şi cunoştinţe
pentru a considera că un astfel de comportament şi limbaj folosit ca cel difuzat să
reprezinte un model firesc de viaţă.

Consiliul consideră, pe de o parte, că astfel de programe pot fi de natură să inducă
ideea că utilizarea unui asemenea limbaj ar fi un comportament firesc, normal, aspect ce
poate avea consecinţe negative asupra dezvoltării mentale şi morale a copiilor şi
adolescenţilor, îndeosebi prin prisma faptului că persoanele care apar la televizor pot
constitui modele de viaţă, iar, pe de altă parte, deși moderatoarea a încercat să stopeze
folosirea unui astfel de limbaj, acest fapt nu-l exonerează pe radiodifuzor de respectarea
prevederilor legale reținute la aplicarea sancțiunii.

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, în egală măsură, şi educarea acestora.

Protecția minorilor și responsabilitatea radiodifuzorului cu privire la conținutul
programului difuzat trebuie să fie real și efectiv, în orice program audiovizual pe care îl
prezintă publicului, public din care fac parte și minorii.

Constatând încălcarea prevederilor legale referitoare la protecţia minorilor în
cadrul serviciilor de programe, având în vedere că radiodifuzorul a mai fost sancționat
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anterior pentru încălcarea prevederilor privind protecția minorilor și ţinând cont de
criteriile de individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea
audiovizualului, membrii Consiliului au propus şi au votat, cu respectarea prevederilor
art. 15 din aceeaşi lege, sancţionarea radiodifuzorului ANTENA TV GROUP S.A. cu
amendă în cuantum de 5.000 lei.

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

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) și (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. 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 amendă în cuantum de 5.000 lei 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 (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 amendă de 5.000 lei postul
ANTENA 1, deoarece, în emisiunea “Acces Direct” din 01.07.2019, difuzată în intervalul
orar 16:57-18:57, a fost folosit un limbaj licențios și cu caracter obscen, la o oră la
care minorii au acces neîngrădit la vizionare, de natură a-i prejudicia, fapt ce
contravine art. 18 din Codul audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor invocate, nu pot fi difuzate în intervalul orar 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.

PREŞEDINTE,

MARIA MONICA GUBERNAT

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