Decizia nr. 605 din 21.10.2020
privind sancționarea cu somație 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
Întrunit în şedinţă publică în ziua 21 octombrie 2020, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare în baza sesizărilor
înregistrate
sub
nr.
8912/11.09.2020,
9168/21.09.2020,
9155/21.09.2020,
9156/21.09.2020; 9182/21.09.2020, 9369/25.09.2020 și 9701/03.10.2020 cu privire la
mai multe ediții ale emisiunii Mireasa, difuzate de postul de televiziune ANTENA 1 în
perioada 7-25 septembrie și 2 octombrie 2020.
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 unor secvențe din
înregistrări, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile
art. 15 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului
audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor invocate, este interzisă difuzarea în intervalul orar 6,00-20,00
de programe audiovizuale de studio sau realizate în direct în care se fumează, se
consumă băuturi alcoolice ori se prezintă acte de comportament vulgar, trivial, obscen.
În fapt, postul de televiziune Antena 1 difuzează de luni până vineri începând cu
ora 14:00 și sâmbăta de la 13:30, emisiunea Mireasa (sezonul II) - genul programului
reality show, cu marcajul AP, prezentată de Simona Gherghe.
Redăm, spre exemplificare, fragmente din rapoartele de monitorizare întocmite
în baza sesizărilor primite cu privire la conținutul emisiunii:
07.09.2020
Emisiunea din data de 07.09.2020, s-a difuzat în intervalul orar: 13:56-16:00, cu
marcajul AP, genul programului reality show și a fost prezentată de Simona Gherghe.
Reprer 57.18, sel. 13: Genul programului reality show. Următorul program poate fi
vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinților ori
familia. Programul poate conține: limbaj licențios.
(...)
 Reper 12.28, sel. 15
Concurenții (băieții) discută despre fete, la o masă din curte . Unul dintre concurenți
fumează, însă are țigara blurată. Este posibil ca acest concurent să aibă un pachet de țigări
în dreptul său, însă filmările sunt făcute la distanță și nu putem aprecia cu exactitate.


Reper 39.25, 40.36, sel. 15
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Mamele băieților din casă discută la o terasă despre Mia (una dintre mame) și
concurente. Hermina, mătușa unui concurent, fumează, însă are țigara blurată. Pe masă, în
dreptul ei are un pachet de țigări, deasupra căruia se află o brichetă. Nu se poate remarca
marca pachetului de țigări.
(...)
10.09.2020
Emisiunea din data de 10.09.2020, s-a difuzat în intervalul orar: 13:58-16:00, cu
marcajul AP, genul programului reality show și a fost prezentată de Simona Gherghe.
Reprer 10.19, sel. 13-1: Genul programului reality show. Următorul program poate fi
vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinților ori
familia. Programul poate conține: limbaj licențios.
Subiecte: concurentele s-au întâlnit cu băieții, în întâlniri private; primul cuplu din
casă- Lavinia și Ștefan; mamele trebuie să decidă ce fată să elimine din casă.
Câteva titluri afișate pe ecran: Andreea și Cătălin, doi concurenți în căutarea iubirii...;
Andreea și David, potriveală cu măsură...; Băieții vor putea fi votați începând de sâmbătă!;
Mamele, o stare în nestare...; Cătălina și Cătălin, două puncte de vedere diferite?; Și ei au
ieșit la întâlnire! Cătălina și Cătălin, impresiile contează și ele...; Andreea și Cătălin, doi
concurenți în căutarea iubirii...; Claudia și Ionuț, o întâlnire plină de mesaje...; Ionuț, Ștefan
și Radu, coaliție împotriva lui David?; Lavinia și Ștefan, o dragoste în largul ei?
La sfârșitul ediției, se aduc mulțumiri următoarelor firme: Nicomed, Nufărul,
GlassPro.
 Reper 00.05, sel. 14- material difuzat la începutul emisiunii; Reper 24.24, sel. 14- după
pauza publicitară; Reper 12.56, sel. 14-1- material difuzat după pauza de publicitate;
Reper 32.20, sel. 15- material difuzat după pauza de publicitate:
S-au difuzat rezumate din emisiune în care apar doamnele Geta și Hermina, care
discută la o terasă. Hermina fumează o țigară (țigară este blurată, însă se vede
fumul de țigară). Nu se pot distinge mărcile pachetelor de țigări aflate pe masă.
 Reper 53.04, sel. 15
S-a difuzat în emisiune materialul în care doamnele Geta și Hermina stau la terasă și
discută. Hermina își aprinde la un moment dat o țigară și fumează (țigară este
blurată, însă se vede fumul de țigară). Nu se pot distinge mărcile pachetelor de țigări
aflate pe masă.
(...)
Mireasa, 17.09.2020
Postul de televiziune Antena 1 a difuzat, în direct, în data de 17.09.2020, în
intervalul orar 14:00-16:00, o ediție a emisiunii Mireasa, genul programului: reality show,
cu semn de avertizare AP. La începutul programului au fost făcute următoarele precizări:
Următorul program poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani numai cu acordul
sau împreună cu părinții ori familia. Programul poate conține limbaj licențios. Moderatoare:
Simona Gherghe.
(...)
Referitor la aspectele semnalate de către petent în sesizarea cu nr.
9155/21.09.2020, mai jos redăm următoarele fragmente din emisiune:
Sel. 1 – rep. 59:40, rep. 13.mp4 – 00:25, rep. 14.mp4
(...)
Sel. 3 – rep. 11:00 – 12:10, sel. 14.mp4
A fost difuzată o înregistrare video care a conținut imagini din timpul unei discuții ce a avut
loc între concurentele emisiunii. La începutul înregistrării video, una dintre concurente
fuma, apoi, o altă concurentă a luat un pachet de țigări de pe masă și și-a aprins o țigară
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(imaginea pachetului de țigări a fost blurată în momentul în care concurenta l-a luat
de pe masa). În timpul în care fumau cele două concurente, imaginile au fost blurate
astfel încât țigările nu au fost vizibile.
Sel. 4 – rep. 26:55 – 30:20, sel. 14.mp4
A fost difuzată o înregistrare video în cadrul căreia a fost prezentată o discuție între
concurenții Radu și Cătălin (unul dintre cei doi concurenți a fumat, iar imaginile au fost
blurate astfel încât țigara nu a fost vizibilă). Pe parcursul discuției dintre cei doi, au fost
difuzate imagini din timpul unei petreceri organizată în casa Mireasa. În imaginile surprinse
în timpul petrecerii, au fost vizibili concurenți care aveau pahare cu băutură în mână și o
masă pe care erau așezate mai multe pahare și sticle cu băutură (în câteva cadre,
paharele și sticlele cu băutură au fost blurate).
(...)
Mireasa, 18.09.2020
(...)
Sel. 10 – rep. 02:25 – 03:40, sel. 14.mp4
A fost difuzată o înregistrare video în cadrul căreia au fost prezentate imagini de la
întâlnirea pe care a avut-o concurenta Cătălina cu Ionuț. În timpul discuției cu Ionuț,
Cătălina a fumat (imaginile au fost blurate astfel încât țigara nu a fost vizibilă). De
asemenea, pe parcursul discuției dintre cei doi, au fost difuzate imagini, timp de aproximativ
două secunde, cu alți concurenți în timp ce erau așezați lângă o masă (pe masă se aflau o
sticlă goală și câteva obiecte ce păreau a fi pachete de țigări).
(...)
Sel. 13 – rep. 37:20 – 40:32, sel. 14.mp4
A fost difuzată o înregistrare video în care Ștefania își exprima părerea despre David în fața
mamelor și colegelor sale. Pe parcursul discuțiilor dintre concurente, o parte dintre acestea
au fumat (imaginile au fost blurate astfel încât țigările nu au fost vizibile). De
asemenea, tot în cadrul acestei înregistrări video au fost inserate și imagini din timpul
petrecerii organizate în casă (în imaginile prezentate, a fost vizibilă o masă pe care erau
așezate mai multe pahare și sticle cu băutură).
(....)
Mireasa, 21.09.2020
(...)
Sel. 17 – rep. 14:15 – 15:20, sel. 15.mp4
A fost difuzată o înregistrare video în cadrul căreia au fost prezentate imagini cu mai mulți
concurenți care au fumat pe terasa casei (imaginile au fost blurate astfel încât țigările
nu au fost vizibile). Concurenții erau așezați în jurul unei mese pe care au fost vizibile mai
multe obiecte ce păreau a fi pachete de țigări și brichete (imagini neclare/de la distanță).
(...)
Mireasa, 25.09.2020
(...)
S1 (reper index 00:01:29). Segment cu Ionuț, discuții contradictorii cu ceilalți concurenți
băieți. În acest schimb de replici, un alt concurent fumează pe terasă o perioadă și
folosește scrumiera, apar imagini blurate asupra țigării. Apoi concurentul respectiv iese
din decor și reapare ulterior.
(...)
Mireasa, 02.10.2020
I.

Imagini:
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I. a) în care se fumează sau se consumă diverse băuturi :
De exemplu, S1(reper:00:10:47-00:13:50, sel.02-14)-În imagine apar unii dintre concurenți
(băieți), care, în timp ce discută între ei, consumă diverse băuturi. Imaginea nu a fost
blurată.
S1(reper:00:30:52-00:33:25,sel.02-14)- În imagine apar unii dintre concurenți (băieți) pe
terasa casei, care consumă diverse băuturi și fumează. Imaginea a fost blurată, astfel
încât țigara nu este vizibilă, este vizibilă numai fumul de țigară;
S1(reper:00:58:57-00:60:00, sel. 02-14), S2(reper:00:00:00-00:00:17)-Imagini difuzate de
pe terasa casei, concurenții și o mamă discută între ei. În timpul discuției unii dintre
concurenți fumează și consumă diverse băuturi. Imaginea a fost parțial blurată, astfel
încât la unul dintre concurenți se vede țigara aprinsă în mână, timp de 2 secunde, iar la
ceilalți este vizibil numai fumul țigării. În imaginile prezentate apar pachete de țigări, fără ca
marca lor să fie vizibilă;
S2( rep.00:18:46-00:19:52, sel 02-15) -În imaginile difuzate apar:
-pahare cu diverse băuturi și pachete de țigări. - Imaginea nu a fost blurată.
-persoane cu țigările în mână. Imaginea a fost blurată, astfel încât țigările nu sunt
vizibile.
S2 (repr.00:20:15-00:20:39, sel 02-15)- Două mămici se discută cu o concurentă pe terasa
casei. În imagini sunt vizibile pahare cu băuturi, pachete de țigări, fără să fie vizibile marca
lor. Unul dintre concurenții fumează. Imaginea a fost blurată, astfel încât nu a fost
vizibilă țigara.
(...)

În urma analizării rapoartelor de monitorizare şi a vizionării unor secvențe din
înregistrările emisiunilor ce au făcut obiectul sesizărilor, membrii Consiliului au
constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 15 alin. (1) din Decizia
nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual, cu modificările şi
completările ulterioare.
Astfel, membrii Consiliului au apreciat că blurarea țigărilor, în cadrul scenelor ce
au dat conținut emisiunilor cu privire la care a fost sesizat, nu este de natură să asigure
respectarea prevederilor art. 15. alin. (1) privind protecția minorilor din domeniul
audiovizualului, întrucât așa cum s-a constatat după vizionare, în emisiuni au fost
prezentate scene în care unele persoane fumează, respectiva situație fiind una
evidentă, de netăgăduit.
Or, dispozițiile art. 15 alin. (1) din Codul audiovizualului nu prevăd, ca măsură de
protecție a minorilor, prezentarea blurată a țigărilor sau a produselor din tutun în
conținutul unor programe audiovizuale, ci interzic în mod expres și fără echivoc
difuzarea în intervalul orar 6,00-20,00 de programe audiovizuale de studio sau realizate
în direct în care se fumează.
Având în vedere aspectele constatate, 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, propunerea de somare a fost adoptată cu respectarea
condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.
În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului
nr.504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea
DECIZIE:
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Art. 1: Radiodifuzorul S.C. ANTENA TV GROUP S.A. (licenţa audiovizuală nr. STV 03.11/19.12.1995 şi decizia de autorizare audiovizuală nr. 169.4-4/22.11.2016
pentru postul de televiziune ANTENA 1) se sancţionează cu somaţie publică de intrare
de îndată în legalitate, pentru încălcarea prevederilor art. 15 alin. (1) din Decizia nr.
220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului 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 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 somaţie publică postul
ANTENA 1 deoarece, în cadrul mai multor ediții ale emisiunii Mireasa, difuzate în
perioada 7-25 septembrie și în 2 octombrie 2020, a prezentat scene în care unii
dintre protagoniștii emisiunii fumau, prezentarea fiind de natură să contravină
dispozițiilor art. 15 din Codul audiovizualului, referitoare la protecția minorilor.
Conform acestor prevederi, este interzisă difuzarea în intervalul orar 6,00-20,00
de programe audiovizuale de studio sau realizate în direct în care se fumează, se
consumă băuturi alcoolice ori se prezintă acte de comportament vulgar, trivial, 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
Şef Serviciu,
Dumitru Ciobanu

